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Tradiční novoroční výstup na Stráž – 1. ledna 2019
Vážení spoluobčané,
ani nepříznivé větrné počasí neodradilo skalní příznivce
novoročního výstupu na Stráž od setkání s přáteli
a známými. Poděkování za již tradičně vzornou přípravu
akce patří nestárnoucí partě nadšenců v čele s Josefem
Tomáškem.
Rok 2018 je za námi a následující zimní období poskytne krátký čas na upřesnění termínů plánovaných investic. Opravy místních komunikací, o kterých jsem psal již
v minulém roce, jsou ve fázi projektu a ani pro letošní
rok není vypsána žádná dotační výzva pro obce nad
3000 obyvatel. Je nutno zmínit fakt, že samotná oprava
povrchu komunikací nic neřeší, pokud nejsou v pořádku
sítě pod povrchem, tedy veškerá infrastruktura. Například v ulici 9. května jsou ocelové přípojky vody staré
přes 50 let. Jejich životnost již dávno skončila, a pokud
nebudou vyměněny, stejně tak jako v ulici Horní Valy,
bylo by nerozumné dělat nové povrchy chodníků i komunikace. V této ulici dojde na naši žádost také k sejmutí
el. rozvodů ze sloupů a k následnému umístění do chodníku. ČEZ má tuto akci zařazenou na rok 2020 a je
pravděpodobné, že zmíněné přípojky budou měněny
ve stejném termínu. Prakticky totéž, kromě přeložky
ČEZu, platí pro ulici Kamenickou a 80 % ulic ostatních.
Zmíněné nutné investice do naší infrastruktury značně
prodražují nutnou obnovu krytu komunikací a jen vel-
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mi pomalu je dokážeme provádět z vlastních zdrojů. Věřím, že tento problém se netýká jen Březnice, a že bude
dotační titul pro obnovu místních komunikací rozšířen
i pro města nad zmíněných 3000 obyvatel.
V současné době probíhá rekonstrukce prostor pro
rozšíření sociální služby zaměřené především na rodiny
s dětmi. Financována je z dotace stejně jako nákup nového osobního automobilu. Nový automobil by měl být
k dispozici soc. službám od března tohoto roku. Nově
bude v nadcházející turistické sezoně otevřeno sociální
zařízení v přízemí západního křídla bývalé jezuitské koleje a tamtéž bude vybudována výtahová šachta. V následujícím roce bude instalován výtah a celý prostor se
zpřístupní bez omezení.
Také výtah, který je nutný pro bezbariérový přístup
do základní školy, je již ve fázi stavby a výroby zařízení
pro vestavbu v novější části školy z roku 1978. Sloužit
bude od května tohoto roku.
Následovat budou další investiční akce, znovu žádáme
o dotaci na odbahnění rybníku Sázka a tentokrát věříme, že ve vztahu k přetrvávajícímu suchu, bude žádost
úspěšná. Také rozsáhlá rekonstrukce bývalé školky
v ulici 9. května začne v dubnu. S jejím dalším využitím
a s ostatními projekty vás seznámím příště.
Petr Procházka, starosta
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Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na sekretariátu MěÚ Březnice.

Usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Březnice,
konaného dne 11. 12. 2018
I. ZASTUPITELSTVO MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zápis z jednání Zastupitelstva města Březnice ze dne 13. 11.
2018 a zprávu o plnění usnesení.
2. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 4. 12. 2018
a schvaluje plán činnosti kontrolního výboru ZM Březnice
pro volební období 2018 až 2022.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 6. 12. 2018.

II. ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE:
1. Rozpočet města Březnice na rok 2019
- příjmovou část rozpočtu ve výši 106.188.740 Kč
- výdajovou část rozpočtu ve výši 126.220.450 Kč.
Rozpočet je sestaven jako schodkový.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2. Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2019 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4. Obecně závaznou vyhlášku města Březnice o místních poplatcích číslo 1/2018 s účinností od 1. 1. 2019.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5. Přijetí finančního daru ve výši 21.800 Kč pro Základní školu
v Březnici, od SRPŠ při ZŠ v Březnici.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
6. Termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2019 dle přílohy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7. Rozpočet projektu Učebna v přírodě a výuka EVVO v zahradě ZŠ Březnice, Březnice, okres Příbram (výzva 16/2017
Státního fondu životního prostředí České republiky) a schvaluje finanční spoluúčast příspěvkové organizace ZŠ Březnice
ve výši 15% ze základu pro stanovení podpory, tj. 484.214 Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s tím, že v případě nedostatku
finančních prostředků zajistí město Březnice samotné předfinancování projektu až do výše celkových nákladů projektu.
Dále zastupitelstvo města ukládá FO zařadit částku 484.214 Kč
do rozpočtu města na rok 2019.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8. Zadat akci „Vestavba výtahu v ZŠ Březnice“ firmě Výtahy Příbram s.r.o., za cenu 849.933,98 Kč bez DPH (tj. 1.028.420,12 Kč
včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9. Na základě výběrového řízení zadat koupi svahové sekačky
firmě DAŇHEL AGRO a.s, Lbosín, za nabídkovou cenu
347.350 Kč bez DPH tj. 420.294 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu města podpisem kupní smlouvy. Zastupitelstvo města ukládá FO zařadit částku 347.350 Kč bez DPH tj. 420.294 Kč
včetně DPH do rozpočtu města na rok 2019.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
10. Rozpočtové opatření č. 10 - 2018 dle přílohy a schvaluje
úpravu čerpání jednotlivých položek rozpočtu na 100 % k 31. 12.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
11. V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.
1057/7, orná půda, o výměře 1381 m2 v k.ú. a obci Březnice
za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
12. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 1055/46 o výměře

1.387 m2 za cenu 575 Kč/m2 včetně DPH, v k.ú. a obci Březnice, panu D. P., Rožmitál pod Třemšínem. Záměr prodeje
byl zveřejněn na úřední desce města od 22. 11. 2018 do
10. 12. 2018. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník
daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
13. V souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů prodej pozemku p.č. 971/8, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 385 m2 za cenu 491,63 Kč/m2
včetně DPH, v k.ú. a obci Březnice, BDO Příbram. Záměr
prodeje byl zveřejněn na úřední desce města od 22. 11. 2018
do 10. 12. 2018. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako poplatník
daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

III. ZASTUPITELSTVO MĚSTA POVĚŘUJE:
1. K přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství pro volební období 2018 – 2022 tyto zastupitele: p. Janu Krajmerovou, p. Františka Pinkavu, Ing. Marii
Fiřtíkovou, MUDr. Jiřího Berana, p. Jana Liebnera,
Mgr. Martinu Burianovou a p. Petru Flíčkovou.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

IV. ZASTUPITELSTVO MĚSTA NESCHVALUJE:
1. Koupi hrobového příslušenství dle přílohy za kupní cenu
ve výši 20.150 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města ukládá
OSM požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod hrobového příslušenství.
Pro: 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

V. ZASTUPITELSTVO MĚSTA UKLÁDÁ:
1. OSM zadat zpracování znaleckého posudku na prodej pozemku p.č. 958/9, ostatní plocha, o výměře 787 m2 v k.ú.
a obci Březnice.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Noháček). Návrh byl přijat.

VI. ZASTUPITELSTVO MĚSTA REVOKUJE:
1. Usnesení zastupitelstva města ze dne 16. 5. 2017 č. 170516/12.
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů prodej pozemků 629/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 517 m2,
včetně stavebního objektu čp. 250 v k. ú. a obci Březnice za
cenu 700.000 Kč panu R. M., Březnice. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce města od 20. 4. 2017 do 9. 5.
2017. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitého
majetku a příslušnou daň z nabytí nemovitých věcí jako
poplatník daně hradí kupující. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Dále zastupitelstvo města ukládá OSM vstoupit do jednání
s pachtýři pozemku p.č. 623/4 v k.ú. a obci Březnice a projednat s nimi výpově nájemních pachtů z pozemku.
Pro: 15, proti 0, zdržel se 1 (Chotívka). Návrh byl přijat.
Ing. Petr Procházka v.r. Ověřovatelé zápisu:
starosta města
Flíčková Petra v.r.
Mgr. Bc. Zárybnický Roman v.r.
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NÁVRH ROZPOČTU
MĚSTA BŘEZNICE
I.

Příjmy celkem:
z toho: 1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Kapitálové příjmy
4. Přijaté dotace
Konsolidace příjmů
z toho:

II. Výdaje celkem:
z toho: 5. Běžné výdaje
6. Kapitálové výdaje
Konsolidace výdajů
z toho:
III. Saldo: příjmy - výdaje
IV. Financování:
z toho: splátka úvěru
zůstatek na ZBÚ
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PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
(v tis. Kč)
106 188,74
62 120,00
23 968,30
4 751,00
15 349,44
0,00
126 220,45
102 992,65
23 227,80

Připomínáme poplatníkům, že místní poplatky za odpad a ze psů jsou splatné od 1. 2. do 30. 6. 2019.
Poplatek za komunální odpad na rok 2019 je ve výši
450 Kč na osobu, psi jsou ve stejné výši jako v loňském
roce podle konkrétní sazby!
Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební
kartou na pokladně města Březnice, Blatenská č. p. 53
(budova bývalého Finančního úřadu Březnice):
pondělí a středa 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00
pátek
10.00 – 12.00

-20 031,71

Úhradu je také možno provést složenkou nebo příkazem
z účtu. V tomto případě je ale nutné na finančním odboru Městského úřadu Březnice získat číslo účtu, variabilní a specifický symbol. Symboly musí být na příkazu
správně uvedeny, aby bylo možné identifikovat platbu.

24 372,00
-2 628,00
27 000,00

Dagmar Fiřtová
referent finančního odboru
MěÚ Březnice

0,00

NEPOŘÁDEK KOLEM
KONTEJNERŮ V BŘEZNICI
STÁLE PŘETRVÁVÁ
Množství odpadů, které občané našeho města vytřídí
a odloží do příslušných kontejnerů, každoročně stoupá
(z čehož plynou samá pozitiva). Zato patří všem velký
dík.
V poslední době se nám však množí v určitých stanovištích nový nešvar, a to odkládání smíšeného komunálního odpadu ke kontejnerům. Opakovaný nepořádek
kolem kontejnerových stání na tříděný odpad v některých částech města svědčí o tom, že řadě lidí se nechce
s objemným odpadem do sběrného dvora, a proto ho odloží vedle kontejnerů. Přitom máme pro potřeby občanů
výborně fungující sběrný dvůr, otevřený vždy v pondělí
a ve středu od 8.00 do 12.30 hod. a od 13.00 do 17.00
hod. a dále v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
Jsou opravdu do očí bijící krásně seřazené barevné
kontejnery na tříděný odpad a kolem se válející odpadky
všeho druhu a různých velikostí.
Jak by se Vám, kteří jste je tam pohodili, líbilo mít
tyto u Vás na zahradě, popř. před domem? Všichni přece
chceme mít krásné město, naše okolí, naši zeleň a cítit
se tam dobře, spokojeně a zdravě.
Město Březnice prostřednictvím technických služeb nepořádek zvýšeným úklidem likviduje, je však k zamyšlení, zda zde vynaložené finance a ruce, které tak činí,
nebyly potřebnější jinde…
Vedení města apeluje na nezodpovědné občany, aby
nekazili snahu těm, kteří odpad řádně třídí a není jim
prostředí kolem sebe lhostejné.
Roman Vácha
místostarosta

V měsíci lednu oslavil
významné životní jubileum
farní vikář

P. Mgr. Mariusz Klimczuk .
Touto cestou mu přejeme hodně zdraví,
dobré pohody a mnoho sil a požehnání
pro jeho službu v naší farnosti.

V lednu a v únoru 2019
tomu bylo již 30 let,
co nás navždy opustili manželé

Josef a Věra Vachalcovi.
S láskou a vděčností vzpomínají dcery
Věra, Hana, Jana s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.

Dne 1. února vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Irena Vitáková.
Stále vzpomíná dcera Lada s rodinou.
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STATISTICKÝ PŘEHLED ZA ROK 2018
Informace odboru vnitřních věcí Městského úřadu Březnice
Údaje z evidence obyvatel
Počet občanů Březnice k 31. 12. 2018
Březnice
3 230
Bor
68
Dobrá Voda
37
Martinice
50
Přední Poříčí
51
Zadní Poříčí
26
celkem
3 462
průměrný věk: 43, 69 let (ženy – 45,70 let / muži –
41,55 let)
počet občanů s „úřední adresou“- adresa v sídle ohlašovny (Březnice, Náměstí 11) – 223
Podatelna
- počet došlých a vypravených dokumentů – 13 903
- počet vydaných dokumentů z CZECHPOINTU – (výpisy z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku …) – 65
- počet vydaných rybářských lístků – 79
Sociální práce
Město Březnice vykonávalo opatrovnictví 3 osobám, kterým byla omezena svéprávnost.
Přestupky
V roce 2018 bylo oznámeno 84 přestupků.
I v letošním roce bylo nejvíce přestupků proti občanskému soužití podle § 7 zákona o některých přestupcích
v platném znění (jednalo se zejména o hrubé jednání
mezi občany, drobná fyzická napadení, slovní urážky),
následovaly přestupky proti veřejnému pořádku dle § 5
a přestupky proti majetku podle § 8 zákona o některých
přestupcích v platném znění.
Bylo vydáno 210 výpisů z evidence údajů o přestupcích,
ve kterých na vyžádání orgánům činným v trestním řízení potvrzujeme, zda osoba byla či nebyla projednávána
před přestupkovou komisí.
Matrika
Matriční obvod Březnice tvoří obce:
Březnice, Drahenice, Hlubyně, Horčápsko, Hudčice,
Chrást, Koupě, Nestrašovice, Počaply, Starosedlský
Hrádek, Svojšice, Tochovice, Tušovice, Volenice.
1. Počet úmrtí, ke kterým došlo v našem matričním obvodě (tzn. místem úmrtí byla některá z výše
uvedených obcí, zápis úmrtí a vystavení úmrtního
listu tedy provádí náš matriční úřad) celkem: 37
- v obci Březnice: 28, v obci Drahenice: 2, v obci Chrást: 2,
v obci Hudčice: 1, v obci Koupě: 1, v obci Svojšice: 1,
v obci Volenice: 1 a v obci Tochovice: 1
2. Počet narození v matričním obvodě celkem: 0
(žádný porod neproběhl přímo v Březnici či některé z obcí)
3. Počet sňatků, ke kterým došlo v našem matričním obvodě (tzn. místem sňatku byla Březnice
nebo některá z výše uvedených obcí, zápis manželství a vystavení oddacího listu tedy provádí náš
matriční úřad) celkem: 42
I v roce 2018 probíhaly svatby na různých místech spadajících do působnosti našeho matričního úřadu.
Nejvíce obřadů se uskutečnilo na místním zámku
(21 sňatků).

Prostory bývalé jezuitské koleje si pro vstup do manželství vybraly 4 páry a 6 párů si zvolilo reprezentační sál
na radnici v Březnici.
V Martinicích (v areálu resortu Equitana nebo v místní
hájence) jsme oddali celkem 5 snoubenců.
Salónek nedávno otevřené restaurace Karlův Týn si
jako místo své svatby vybral 1 pár a 1 sňatek byl uzavřen v Tochovicích u rybářské chaty Džbánek.
Kromě občanských sňatků byly uzavřeny 4 sňatky církevní (Církev československá husitská, Apoštolská církev a Římskokatolická církev). I když samotný obřad
provádí církev, veškeré podklady vč. zápisu do matriční
knihy a vystavení oddacího listu provádí matriční úřad.
Pro volební období 2018 – 2022 byli pověřeni k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství tito zastupitelé:
Jana Krajmerová, František Pinkava, Ing. Marie Fiřtíková, MUDr. Jiří Beran, Jan Liebner, Mgr. Martina
Burianová a Petra Flíčková.
Ze zákona oddává také starosta Ing. Petr Procházka
a místostarosta Roman Vácha.
4. Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem: 14
5. Vystavení opisu matričního dokladu nebo výpisu z matriky: 15
7. Dodatečný záznam o rozvodu manželství do matričních knih: 16
8. Rozhodnutí o změně příjmení: 1
9. Počet legalizací (ověření podpisů na listinách)
a vidimací (ověření fotokopií listin): 495
10. Vítání dětí a jubilea
Na jaře a na podzim proběhlo vítání dětí do života, kterého se zúčastnilo 23 dětí spolu se svými
rodiči a dalšími příbuznými.
Jarní obřad se uskutečnil poprvé v krásných prostorách
bývalé jezuitské koleje, podzimní část pak v reprezentačním sále na radnici. Vítání se účastnili také noví občánci z okolních obcí (Počaply, Hudčice, Starosedlský Hrádek, Hlubyně).
Údaje zpracovaly:
referentky odboru vnitřních věcí MěÚ Březnice
Informace pro jubilanty
Město Březnice poskytuje občanům, kteří se dožívají
významného životního jubilea (70, 75, 80, 85 let
a výše) a mají trvalý pobyt na území našeho města – tj.
Březnice, Bor, Dobrá Voda, Martinice, Přední Poříčí
a Zadní Poříčí dárkové poukázky ve výši 300 Kč,
za které si jubilanti mohou vyzvednout zboží dle
vlastního výběru v prodejně PRAMEN na náměstí
v Březnici.
Rádi vám dárkový kupon a pamětní list předáme bu
přímo u vás doma, nebo lze individuálně domluvit i jiné
převzetí (např. v podatelně městského úřadu).
K tomu, abychom vám tuto malou pozornost mohli předat, potřebujeme ovšem vzhledem k ochraně osobních
údajů váš souhlas. Formulář pro souhlas otiskujeme
níže nebo ho lze získat na podatelně, matrice či internetových stránkách města. Vyplněný pak můžete odevzdat
na podatelně městského úřadu. Tato informace se týká
nových jubilantů. Ti, kteří již souhlas na úřad doručili, nemusí vyplňovat nový. Předaný platí do odvolání.
(pokračování na str. 5)
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B: vyplníte-li tento formulář, obdržíte poukázku a budete
zveřejněn(a)v Březnických novinách

Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas
k opakovanému zpracování mých osobních údajů
(jméno, příjmení, bydliště, datum narození) v souvislosti s mými životními jubilei:

Uděluji Městskému úřadu v Březnici souhlas
k opakovanému zpracování mých osobních údajů
(jméno, příjmení, bydliště, datum narození) a jejich
opakovanému zveřejnění v Březnických novinách
v souvislosti s mými životními jubilei:

jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více) jméno a příjmení

jubilant (občan ve věku 70, 75, 80, 85 a více) jméno a příjmení

datum narození

datum narození

bydliště: ulice, č. p., obec

bydliště: ulice, č. p., obec

podpis

podpis

SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

SOUHLAS PLATÍ DO PÍSEMNÉHO ODVOLÁNÍ

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Dne 14. prosince byl uzavřen vzdělávací program Vlastivědné putování po českých regionech I. a II. část.
Slavnostní předání osvědčení proběhlo téhož dne v reprezentačním sále na radnici za přítomnosti starosty
pana Petra Procházky. V 1. pololetí letošního roku
je pro všechny zájemce připraveno pokračování Vlastivědného putování po českých regionech – III., a to
částí Praha mnoha tváří s lektorem Mgr. Ivanem
Bauerem. Předpokládané termíny: 22. 2., 22. 3., 10. 5.
a 29. 5. 2019. Výuka probíhá za finanční podpory města
Březnice a výše poplatku na jeden semestr je stanovena
na 600 Kč.
Krátce uvádím anotace jednotlivých seminářů:
1. Praha středověká – tvář drsná a chladná
Počátky Prahy, románské dvorce a rotundy, Praha gotická – Staré a Nové město pražské. Hradby a brány, nejstarší most a největší náměstí, Ungelt a Karolinum.
2. Praha barokní – tvář tajemná a mystická
První krůčky baroka v Praze i opravdové barokní
skvosty. Malá Strana a Nový Svět. Paláce a zahrady,
první Diezenhoferova stavba i poslední pražská roubená
chalupa.
3. Praha vlastenecká – tvář odhodlaná a vlídná
Veřejný park, první nádraží, české divadlo i Národní
muzeum. Klasicismus a romantismus v Praze. Historické sochy a pomníky. Karlín, Smíchov, Vyšehrad.
4. Praha přelomu století – tvář mnohotvárná a krásná
Pražská secese a její projevy. Znovu na Novém městě.
Nakladatelský dům a banka, luxusní hotel a vila. Architekti Hilbert a Ulmann, části Vinohrady a Bubeneč.
Na druhé pololetí školního roku je naplánovaný nový
program - Příběhy českých šlechtických rodů a jejich

Slavnostního předání osvědčení

sídel. Výuka by probíhala od září do prosince opět
ve 4 seminářích. Lektoři: Mgr. Ivan Bauer a Mgr. Radek
Kotlaba
1. Staré panské rody v Čechách
2. Česká šlechta v době baroka
3. Novošlechta v Čechách
4. Rody, které do Čech přišly a zůstaly
Zde budou termíny teprve upřesněny.
Všichni zájemci kontaktujte přímo PaedDr. Miluši
Novákovou, metodika DV a garanta A3V. Telefon
734 571 156, e-mail: novakova@visk.cz
Výuka probíhá v budově MěÚ v Blatenské ulici,
vždy od 9 hodin do 14 hodin. Začínáme 22. února!
Petra Bartoníčková
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JÍZDNÍ ŘÁDY

JÍZDNÍ ŘÁDY 2019
Autobus Březnice – Příbram
4.20
5.15
5.15
6.01
6.10
6.30
7.00
7.50
8.55
12.25
13.05
13.45
14.42
14.55
15.28
16.05
16.25
17.10

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.25
5.50
6.00
6.35
6.41
7.01
7.35
8.30
9.25
13.30
13.42
14.12
15.39
15.27
16.00
17.10
16.57
17.37

P
P
P
P
P
Š
P
P
P
P
P
Š
P
P
P
P
P
P

Autobus Příbram – Březnice
6.10
6.20
7.10
7.15
10.00
12.10
12.35
14.00
14.30
14.45
15.40
16.25
16.30
17.30
18.20

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6.40
7.25
7.45
7.45
10.45
12.38
13.37
14.35
15.40
15.16
16.20
16.55
16.59
18.07
18.50

Š
P
P
Š
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Š
P

Autobus Březnice – Blatná
4.43
5.00
12.40
13.00
17.00
18.50
21.00

–
–
–
–
–
–
–

5.18
5.40
13.26
13.40
17.40
19.25
21.40

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Blatná – Březnice
5.32
6.15
8.05
14.15
14.40
19.32
22.18

–
–
–
–
–
–
–

6.05
6.53
8.54
14.53
15.25
20.03
22.53

P
P
P
P
P
P
P

Autobus Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.05
5.15
6.07
7.00
7.25
9.45
11.10
13.35
14.45
15.45
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.20
5.35
6.26
7.19
7.45
10.00
11.30
13.55
15.06
16.00
17.20

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Autobus Rožmitál p. Tř. – Březnice
4.50 – 5.05
P
5.11 – 5.32
P
5.15 – 5.30
P
7.26 – 7.47
P
7.40 – 7.59
P
9.15 – 9.35
P
12.10 – 12.25
P
13.30 – 13.50
Š
14.48 – 15.08
P
16.05 – 16.25
P
16.15 – 16.35
P
Autobus
5.15 –
6.10 –
6.30 –

Březnice – Praha (přímý)
6.50
P
7.35
P
7.55
Š

Autobus Praha – Březnice (přímý)
15.30 – 16.55
P
16.35 – 18.07
Š
17.25 – 18.50
P
P – jede v pracovních dnech
Š – jede ve dnech školního vyučování
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z

Vlak
3.48
4.58
5.48
6.39
7.22
8.39
9.45
11.43
13.04
13.43
14.39
15.43
16.39
17.43
19.43
21.05

Březnice
– 4.09
– 5.20
– 6.09
– 6.58
– 7.44
– 8.58
– 10.07
– 12.07
– 13.27
– 14.07
– 14.58
– 16.07
– 16.58
– 18.07
– 20.07
– 21.26

– Příbram
Os
Os
Os
R
Os
R
Os
Os
Os P
Os
R
Os P
R
Os
Os
Os

Vlak Příbram – Březnice
5.21 – 5.42
Os
6.41 – 7.04
Os
7.50 – 8.13
Os
8.59 – 9.16
R
9.50 – 10.12
Os
11.50 – 12.12
Os
12.59 – 13.16
R P
13.50 – 14.12
Os
14.42 – 15.06
Os
15.50 – 16.12
Os
16.59 – 17.16
R
17.50 – 18.12
Os
18.59 – 19.16
R
20.40 – 21.02
Os
22.42 – 23.03
Os
23.56 – 0.18
Os (nejede Ne + svátky)
Vlak Březnice – Písek
4.07 – 4.54
Os P
6.00 – 6.53
Os
8.18 – 9.08
Os
9.17 – 9.56
R
10.18 – 11.08
Os
12.18 – 13.08
Os

13.17
14.18
16.18
17.17
18.18
19.17
21.08

–
–
–
–
–
–
–

13.57
15.08
17.08
17.57
19.08
19.57
21.54

R P
Os
Os
R
Os
R
Os

Vlak Písek – Březnice
4.59 – 5.46
Os
5.58 – 6.38
R
6.19 – 7.09
Os
7.58 – 8.38
R
8.49 – 9.37
Os
10.49 – 11.37
Os
12.49 – 13.37
Os
13.58 – 14.38
R
14.49 – 15.37
Os P
15.58 – 16.38
R
16.49 – 17.37
Os
18.49 – 19.37
Os
22.06 – 22.50
Os
Vlak Březnice – Blatná
4.25 – 4.54
Os P
5.55 – 6.23
Os P
7.12 – 7.42
Os
9.21 – 9.51
Os P
11.21 – 11.51
Os
13.21 – 13.51
Os
15.21 – 15.51
Os
17.21 – 17.51
Os
19.21 – 19.51
Os
21.05 – 21.35
Os P
Vlak Blatná – Březnice
3.52 – 4.23
Os P
5.16 – 5.45
Os P
5.56 – 6.25
Os P
8.00 – 8.30
Os
10.00 – 10.30
Os P
12.00 – 12.30
Os
14.00 – 14.30
Os
16.00 – 16.30
Os
18.00 – 18.30
Os
20.00 – 20.30
Os
Vlak Březnice – Rožmitál p. Tř.
5.06 – 5.19
Os P
6.04 – 6.17
Os P
6.43 – 6.55
Os
9.19 – 9.31
Os
12.31 – 12.44
Os P
15.39 – 15.52
Os
16.16 – 16.29
Os
18.32 – 18.45
Os
Vlak Rožmitál p. Tř. – Březnice
5.22 – 5.35
Os P
6.20 – 6.33
Os P
6.58 – 7.11
Os
10.56 – 11.09
Os
12.47 – 13.00
Os P
15.55 – 16.08
Os
16.56 – 17.09
Os
18.57 – 19.10
Os
P – jede v pracovních dnech
Os – osobní vlak
R – rychlík
Podrobné informace o každém spoji na
w w w. i d o s . c z
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Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Oddělení tisku a prevence

PŘÍPADY Z BŘEZNICKA
Neznámý vandal poničil z 8. na 9. prosince skleněnou
výplň vstupních dveří do bytového domu v Březnici.
Hmotná škoda byla vyčíslena na deset tisíc korun.
V katastru obce Modřovice došlo dne 9. prosince ráno
ke střetu lesní zvěře s osobním vozidlem. Srna zůstala
poté na místě usmrcená. Vzniklá škoda byla stanovena
na 25 tisíc korun. Obdobná nehoda se stala dne 7. ledna
navečer mezi obcemi Tochovice a Březnice. Škoda byla
v tomto případě ve výši 60 tisíc korun.
Škodu ve výši 30 tisíc korun způsobil nezjištěný řidič
nákladního vozidla, který jel dne 10. prosince v ranních
hodinách Blatenskou ulicí v Březnici. Při odbočování
vpravo narazil do sloupu veřejného osvětlení. Viník havárie z místa odjel.
Zatím nezjištěný zloděj vnikl v době od 10. do 12. prosince do truhlářské dílny v jedné obci na Březnicku.
Odcizil zde různé elektrické nářadí a bezpečností kameru, vše v hodnotě 160 tisíc korun. Pachateli za trestný
čin krádeže v případě dopadení hrozí jeden rok až pět let
odnětí svobody.
Dne 20. prosince dopoledne se odehrála mezi obcemi
Hudčice a Březnice dopravní nehoda. Jednatřicetiletý
řidič dostal na zasněžené vozovce s vozidlem smyk a následně vyjel mimo vozovku. Po přetočení přes střechu
zůstal automobil v konečném postavení na levém boku.
Spolujedoucí byla s poraněním lehčího charakteru převezena do nemocnice. Způsobená škoda činila 80 tisíc korun.

V době mezi 27. prosincem a 4. lednem se vloupal neznámý pachatel do chalupy v obci Hořejany. Ukradl tu televizor v hodnotě deseti tisíc korun. Poškozením způsobil
další škodu, a to sedm tisíc korun.
Dne 9. ledna přijali březničtí policisté oznámení, že
34letý muž neplní svou zákonnou vyživovací povinnost
na své dvě děti, a to od dubna minulého roku. Nyní na
výživném dluží 20 tisíc korun.
Mezi obcemi Horčápsko a Březnice havaroval dne 11. ledna ve večerních hodinách 31letý motorista. Částečně
přejel do protisměru, kde se levou přední částí vozu střetl s levým bokem protijedoucího auta. Škoda byla odhadnuta na 80 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
tisková mluvčí P ČR Příbram

Policie ČR
„Přidejte se k našemu týmu“
Policie ČR neustále hledá nové kolegy
na volná služební místa. Nabízíme práci
v přímém výkonu služby, a to na obvodních odděleních nebo na dopravním inspektorátu. Jedná se
o velmi zajímavé, rozhodně ne stereotypní zaměstnání.
Důležité je umění jednat a také se umět rozhodovat,
především jde o práci s lidmi.
V letošním roce došlo k navýšení platu a od loňského roku je vyplácen novým policistům náborový příspěvek, ve Středočeském kraji ve výši 150 tisíc
korun.
Policistu si sami během dvanácti měsíců vyškolíme.
Na škole již pobírá základní plat ve výši 24 220 Kč
hrubého, navíc má hrazen pobyt a stravu. Probíhá
zde výuka zajímavých předmětů jako je kriminalistika, psychologie, právo, střelecká příprava aj.
Po skončení základní odborné přípravy přechází nový
policista do 3. platové třídy a na Příbramsku má bezmála 30 tisíc korun hrubého bez osobního příplatku.
Nabízíme - šest týdnů dovolené, kariérní postup
(po odsloužených letech např. kriminální služba,
operační střediska, Útvar rychlého nasazení), možnost dalšího vzdělání, bezúročné půjčky, příspěvky
na pojištění, ozdravné pobyty, již po šesti letech
služby nárok na odchodné, po 15 letech služby dokonce doživotní výsluhový příspěvek.
Základní podmínky:
- české občanství,
- věk nad 18 let,
- střední vzdělání s maturitou,
- bezúhonnost doložená opisem Rejstříku trestů,
- zdravotní, fyzická a osobnostní způsobilost (psychologické vyšetření) je zkoumána v průběhu přijímacího řízení ve víkendovém náborovém kempu.

Kdo chce prověřit své schopnosti a měl by zájem
o práci u Policie ČR, může kontaktovat pracovníky
v Příbrami na telefonu 974 879 400 nebo 727 966 947.
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MO STP V BŘEZNICI informuje
PŘIPOMÍNÁME
Poradna, služba pro sluchově postižené se bude
konat ve středu 6. února 2019 v domečku na náměstí
od 10.45 do 12.30 hodin za účasti paní Fišerové. Výměna baterií do sluchadel, malé opravy na místě, konzultace, rady pro sluchově postižené občany. Příští poradna bude 3. dubna 2019.

OZDRAVNÉ POBYTY MO STP BŘEZNICE
rok 2019:
Hotel Slovan, Lázně Jeseník = 15. 6. – 21. 6.
Hotel Astoria, Janské Lázně = 14. 9. – 21. 9.
REKONDIČNÍ A OZDRAVNÉ POBYTY OkO STP
PŘÍBRAM rok 2019: (zatím obsazeno). Bližší
informace u paní Konvicové na tel. 728 532 169.
Schůze výboru MO STP v roce 2019: 11x v domečku
2. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 7. 5., 5. 6., 7. 8., 4. 9., 2. 10.,
6. 11., 4. 12.
Členské schůze MO STP v roce 2019: 2x v KD
Březnice – 9. 4., 8. 10.

Předběžný (nezávazný) plán akcí na rok 2019:
LEDEN – měsíc odpočinku pro členy a příprava naší
kulturní ref. paní Feitové na plán akcí pro rok 2019.
ÚNOR – 23. 2. – Praha, divadlo Gója, muzikál „Fantom
opery“
BŘEZEN – 16. 3. – Praha, Kongresové centrum, muzikál „Tři oříšky pro Popelku“
DUBEN – Německo, termální koupaliště v Bad Füssingu, odpočinek v bazénech
– Svučice, amatérské divadlo Prácheň
– Divadlo Příbram – divadelní hra Maryša
– 9. 4. – veřejná členská schůze v KD Březnice
KVĚTEN – 16. 5. – HOBBY České Budějovice (bude záležet na počtu zájemců)
– Plzeň, exkurze a posezení v pivovaru na Spilce
– Dostupná Šumava (Železnorudsko)
ČERVEN – Pošumaví, Klatovsko, Sušicko, celodenní výlet
– 15. – 21. 6. rekondiční pobyt v lázních Jeseník
ČERVENEC – Kašperské Hory, hrad Kašperk, celodenní výlet
– plavba výletní lodí po Vltavě (v Praze jako loni)

SRPEN – Kladruby, klášter, celodenní výlet
– 24. 8. prodejní výstava květin v Čimelicích (pouze při
dostatečném obsazení autobusu)
– 31. 8. Hradozámecká noc na zámku v Březnici
ZÁŘÍ – na přání dalších zájemců bude opakování některého z celodenních výletů
– 14. – 21. 9. rekondiční pobyt Janské Lázně
ŘÍJEN – 5. 10. Hořovice, cibulový trh (podle zájmu
uchazečů)
– Hvož any, heligonky (podle zájmu uchazečů)
– Praha, Staroměstské náměstí, prohlídka podzemí
a návštěva Národního muzea
LISTOPAD – ukázka kanisterapie ve spojení s přednáškou o bezpečnosti silničního provozu
– Plzeň, divadlo, Nová scéna
PROSINEC – Praha, adventní návštěva spojená s předvánoční veselicí s Jiřím Škvárou
– dopolední představení v divadle v Příbrami
– vánoční návštěva zámku v Březnici
Prostřednictvím BN bychom ještě jednou rádi poděkovali panu Bartákovi a všem kdo připravili vánoční prohlídku na zámku v Březnici. Pečlivě připravený program
se všem návštěvníkům moc líbil a přinesl jim hodně nových poznatků z doby zde žijící šlechty.
Naše kulturní referentka paní Feitová děkuje vedení
zámku za dobrou spolupráci s naší místní organizací
a těší se opět na další.

PŘIPRAVUJEME
Dne 23. února 2019 – jedeme do divadla Gója na světoznámý muzikál „Fantom opery“. Odjezd: KOVO
v 11.30 hod., autobusové nádraží Březnice v 11.45 hod.,
Mirovice, kopec ve 12.00 hod. Začátek představení je
ve 14.00 hodin, předpokládaný příjezd v 17.30 – 18.00 hodin. Cena vstupenky včetně dopravy je 1.000 Kč.
Jakékoliv dotazy, potřebné informace a rezervace žádejte
u kulturní referentky paní Feitové osobně v lékárně
nebo na tel. 318 682 050, 721 603 455, večer na čísle
318 682 483.
Za výbor MO STP Březnice připravila
Jana Štefanová

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA V DOMOVĚ BŘEZNICE
Jde o to nebýt lhostejný ke stáří. Letos se opět rozběhla
akce, kterou už v loňském roce uspořádal Český rozhlas.
Jde o akci, kdy vkládáme přání našich seniorů na webový portál a k nim se přihlašují dárci z různých koutů
naší republiky. Je to krásný počin, a my jsme se i letos
do této akce jako Domov Březnice přihlásili. Přišlo našim seniorům mnoho dárků, o které si požádali a ta radost, kterou z nich měli byla opravdová. Zvláště dojemné bylo, když dárci sami přišli za našimi stařečky a dárky jim předali osobně. A úplně nejvíc nejlepší dárek je
zážitek a ten se opravdu povedl. Pan Miroslav si přál
návštěvu hráče nebo brankáře ze Sparty, protože jim
celý život fandil. Redaktor z Českého rozhlasu, také
Spar an, vzal pana Jiřího do Prahy, kde se opravdu s
některými hráči setkal. Je to pro něj zážitek, na který
nikdy nezapomene. A další přání pana Václava, návštěva Hornického muzea v Příbrami.

A o tom to celé je potěšit
a vzpomenout si na ty, kteří
tu s námi jsou, ale my je moc
nevidíme. Je třeba si uvědomit, co pro nás udělali a čím
nás mohou ještě obohatit.
Máme do roku 2019 jedno
přání za nás za všechny:
Bu me víc všímaví ke starým
lidem v našem okolí a dopřejme jim trochu našeho času.
Za celý kolektiv Domova
Březnice děkujeme všem, kteří přání seniorům plnili a zúčastnili se projektu „Ježíškova vnoučata“.
Bc. Dagmar Němcová
ředitelka Domova Březnice
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BŘEZNICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ - Únor 2019
. . . nejen jednou větou. . .
před 70 lety byl po téměř 100leté činnosti zrušen Okresní soud v Březnici, ve kterém úřadovalo oddělení trestní
a oddělení pozemkových knih.
2. 2. 1525 před 494 lety obec města Písku pohnala bratry Malovce, majitele březnického panství ke komornímu soudu proto,
že v Březnici vybírali clo i od březnických občanů, a to proti privilegiu krále Jana roku 1327 Píseckým uděleného.
4. 2. 1879 před 140 lety místodržitelství v Praze schválilo pod č. 4116 stanovy „Spolku dobrovolných hasičů se sídlem v Březnici“. 15. 2. téhož roku zval zvláštní vyhláškou purkmistr MUDr. Hanuš Jurenka občany na schůzi do zasedací síně
radnice na den 24. t. m., za účelem ustavení hasičského sboru.
8. 2. 1979 před 40 lety byl uspořádán V. koncert Březnických hudebních večerů 1979, na kterém vystoupili: Hana Beranová
– soprán, členka opery Národního divadla v Praze, dr. Václav Bechyně – tenor, Oldřich Vlček – housle, Věra Langerová – klavír. Paní Hana Beranová zůstala Březnici věrná a stále nás těší svými recitály, které pořádáme na zámku,
v Koleji nebo v kostele sv. Rocha na akci Léto u sv. Rocha i jinde.
12. 2. 1905 před 114 lety se konala schůze hospodářského výboru, na které se jednalo o zřízení mlékárny v Březnici.
17. 2. 1929 před 90 lety se konala Valná hromada Sdružení chovatelů hospodářského zvířectva v Březnici za účasti 56 členů.
18. 2. 1964 před 55 lety byla uzavřena kovárna v Blatenské ulici v čp. 58, která v tomto domě byla od nepaměti. Posledním
kovářem byl Karel Herink.
28. 2. 1704 před 315 lety postoupila vrchnost paní Barboře Kounické z Velvárku dům „na place Lokšanském“ – však jen
do konce jejího života.
28. 2. 1929 před 90 lety se konaly v Březnici, Rožmitále, Uzenicích a Tochovicích přednášky o účelném používání umělých
hnojiv. Tyto pořádalo Zemědělské zpravodajství „Kalisyndikátu“ spolu s Hospodářským družstvem Březnice a doplněny byly světelnými obrazy (filmem). Přednášky byly velmi poučné, hlavně po stránce účelnosti používání umělých hnojiv, při čemž přednášející kladl hlavní důraz na hnojení všestranné a varoval před jednostranným, to je bu
hnojivem fosforečným, dusíkatým aneb draselným. V Březnici tato akce byla doplněna poutavou přednáškou
Dipl. agr. p. Zd. Maška, profesor odborné hospodářské školy o Významu ječmenářství. Snaha přednášejících byla
vedena hlavní myšlenkou přispěti k lepší výnosnosti zemědělské půdy a vypěstění prvotřídního produktu.
28. 2. 1965 před 54 lety byly uspořádány v SZTŠ první zimní halové lehkoatletické závody v okrese Příbram.
Únor 1939: - březnický děkan a konsistorní rada pan Stanislav Suda byl jmenován biskupským vikářem.
- pan řídící Jindřich Šulc, který po dlouhá léta působil na obecné škole v Březnici, odešel na trvalý odpočinek. Byl
nejen vzorným učitelem, ale také snaživým a obětavým veřejným pracovníkem.
Čerpáno z Věstníků Městské spořitelny v Březnici, z Bozeňska, ze Zpravodaje OHZ a Březnických zpravodajů. Alena Heverová
1. 2. 1949

MASOPUST
Masopustní úterý připadá v letošním roce sice na 5. březen,
ale celé období masopustu začalo hned po svátku Tří králů.
Proto u nás v Březnici oslavíme tento „veselý čas“ již
v sobotu 16. února 2019.
Stanovení termínu závěrečného dne masopustu - masopustního úterý, je tak trochu matematicko-astronomická úloha.
Následující den – Popeleční středa totiž nemá své pravidelné
datum (letos je 6. března). Z pohledu církve důležitý den zahajuje čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi - jejichž
termín se zase řídí datem prvního jarního úplňku (první neděle po něm je Velikonoční).
Samotný název masopustního období může neznalé dnes
mást. Doba masopustu je totiž tradiční oslavou hojnosti před
střídmějším postním časem předjaří. Přirozený běh hospodářského roku kdysi vymezil masopustu úkol sympatický všem
jedlíkům: řádně se nasytit a užít si dostatku před obdobím,
které zatím do spíží nepřinese zásoby jídla z nové úrody ani
z chovu, a které potrvá více než měsíc až do jarního probouzení
se přírody.
Maškarní veselí a hodování předchází době, kdy lidé na několik týdnů „dali masu sbohem“ neboli vale. Podobné je to
s mezinárodním pojmem karneval - Carne je v italštině či španělštině výraz označující maso, slůvko vale se překládá jako
sbohem.
V minulosti se během celého masopustního období na vsích
konávalo nejvíc svateb. Lidé věřili, že sňatky uzavřené v této
době budou š astné a dlouho vydrží. Bylo to také z praktických
důvodů, kdy v komorách byla hojnost zásob a masa ze zabíjaček
na pořádnou hostinu i na výslužky pro celou obec.
Kdysi se závěr masopustního období běžně slavil už od čtvrtka před poslední masopustní nedělí. Říkalo se mu „tučný čtvr-

tek“, protože se zabíjela prasátka, peklo se vepřové a podávalo
se s knedlíkem, se zelím a pivem. Hospodyně zadělávaly
na koblihy, šišky a Boží milosti, které pak na sádle smažily pro
pohoštění nejen rodiny, ale pro sousedy i koledníky.
Hlavní masopustní zábava začínala v neděli. Konal se takzvaný „mužovský“ bál, kam neměli přístup svobodní mládenci
a dívky, ale jen ženatí muži a vdané ženy. Pro děti odpoledne
pořádali „dětskou muziku“. Na rychtě nebo v jiném bohatém
statku se sešly děti, přinesly s sebou buchty, koláče a koblihy,
hospodyně jim navařila bílou kávu. Obvykle hrávala muzika,
která odtud odcházela do hospody a zde se tancovalo často
až do pondělního rána (někdy i celé pondělí).
Vyvrcholením masopustu bylo úterý, spojené s průvody maškar, které za doprovodu hudebníků chodívaly dům od domu.
Pokračováním byla opět taneční zábava, která končila o půlnoci, kdy musely všechny nástroje utichnout a za všeobecného
žalu se pochovala basa (Masopust, Bakchus).
Po tomto obřadu čas nevázaného veselí definitivně skončil
a sousedé se rozešli domů. Následující den se vydali na ranní
mši a pro tak zvaný popelec - křížek z popela na čelo, který má
připomínat marnost tohoto světa (a zároveň měl pomoci
od bolesti hlavy…).
Masopustní slavení se líbí stále, i když zásoby jídla na příští
týdny si už dávno nikdo nedělá. Tím hlavním je dnes zábava.
Kde je dobré jídlo a pití, tam bývá veselo. A tak mnohde drží
masopust, jak má být, nebo znovu rádi křísí tradici vepřových
hodů, nejrůznějších vesnických bálů a nevázaného veselí. K veselé tradici masopustních maškar patří smích i výsměch. Mladé paní tancují s medvědem, aby do rodiny přibylo miminko,
ale zrovna tak karnevalové masky mohou a mají parodovat souseda, starostu, poslance, události…
Alena Heverová
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KNIHOVNA / KULTURA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Oddělení pro dospělé čtenáře
Náměstí 16, tel. 318 682 453
e-mail: knih.breznice@volny.cz
■

Tematická výstavka knih – Zdraví

Oddělení pro dětské čtenáře na ZŠ
Rožmitálská 419, tel. 326 531 606
e-mail: knihovna.brez@volny.cz

pondělí – pátek
■

■
■
■
■

7.00 – 11.00

11.30 – 15.00

Beseda se spisovatelkou Martíškovou pro 3. ročníky
Návštěva MC Pampeliška v dětské knihovně
Soutěž pro 1. stupeň ZŠ – Poznáváme pohádky
středa 27. 2. – Čtení rodičů s dětmi
Knihovnická dílnička
Kateřina Štěrbová, Marcela Burdová,
Martina Rejzlová

MEZINÁRODNÍ DEN
DAROVÁNÍ KNIH
14. února není jen
svátkem svatého Valentýna, ale od roku
2012 probíhá právě
v tento den mezinárodní den darování
knih. Tak zvaný International Book
Giving Day probíhá
po celém světě a
jeho posláním je, jak název napovídá, darovat knihu.
Akce je zaměřená zejména na dětské čtenáře a má rozvíjet zájem dětí o knihy a čtení, což v dnešním světě tabletů a mobilních telefonů není lehký úkol.
Hlavním posláním této mezinárodní akce je darovat
knihu některému ze svých přátel, knihovně, nemocnici,
dětskému domovu. Koupit knihu a nechat ji v čekárně u
lékaře, v kavárně, v nízkoprahovém centru či ji přímo
věnovat na charitativní účely. Ale kniha nemusí být
nová, darovat se může i použitá. Není žádné pravidlo,
jakou knihu pořídit a kam, či komu knihu dát.
Kniha se tak stane předností každého z nás!
Kateřina Štěrbová

V Městské knihovně Březnice si návštěvníci po celý
měsíc prosinec 2018 a leden 2019 mohli prohlédnout
výstavu Novoročenek.
Foto Městská knihovna

E

D

Halina Františáková housle

sobota 16. 3. 2019 v 19 hodin E reprezentační sál – radnice na náměstí v Březnici

BHV

Liselotte Rokyta Panova flétna
Eliška Novotná klavír

„Musica in tre“

E

– hudba od baroka po současnost –

2019

Odbor kultury města Březnice pořádá zahajovací koncert z cyklu „Březnické hudební večery 2019“

D
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ZAJÍMAVÉ KNIŽNÍ TITULY
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V BŘEZNICI

Lososová pomazánka s pestem

Oddělení pro dospělé čtenáře

Ingredience: 2 ks steaků z lososa bez kůže, 1 lžíce zakysané smetany, 2 lžíce citrónové šávy, 1/2 lžičky růžového
pepře, sůl
na pesto: 150 g čerstvého špenátu, 50 g piniových ořechů,
4 lžíce olivového oleje, 1 stroužek česneku, 50 g nastrouhaného parmazánu, sůl
Postup : Suroviny na pesto rozmixujeme. Porce lososa
opečeme z obou stran na středně rozehřáté nepřilnavé
pánvi. Z každé strany přibližně 3-5 minut. Přendáme
do trouby vyhřáté na 170°C a necháme přibližně 5 minut dojít. Vychladlého lososa lehce rozmačkáme vidličkou a promícháme se solí, růžovým pepřem, citrónovou
šávou a zakysanou smetanou. Do pohárku dáme pesto,
pomazánku a nahoru zase pesto. Podáváme vychlazené.

Simenon Georges – Maigret a sobotní návštěvník; Maigret a případ slušných lidí – dva detektivní příběhy
Bauer Jan – Bílá místa našich dějin – Dozvíme se, jak to
bylo doopravdy? – osmadvacet příběhů z českých a moravských
dějin, které spojují slova „bílá místa“…
Matthews Jason – Rudá volavka – strhující autentický
a originální špionážní román z pera veterána CIA s dokonalou
znalostí svébytného světa kontrarozvědky
Burrowes Grace – Hrabě z Balfouru – Ian MacGregor, hrabě z Balfouru stojí před nelehkou volbou, dá přednost sňatku
z rozumu nebo zvolí sňatek z lásky?
Ravik Slavomír – Tajemství pokladů, poklady v Čechách a na Moravě – poutavé příběhy o pokladech a jejich
hledačích plné napětí, záhad, tajemství…
Kilham Christopher S. – Pět Tibeanů – pět dynamických
cviků, které posílí zdraví, dodají energii a životní sílu
Christie Agatha – Prasklé zrcadlo – zločin, v němž se odráží lidská bolest, jako v prasklém zrcadle musí rozmotat slečna Marplová
Vandenberg Philipp – Zapomenutá Hellas – znovuobjevování starověkého Řecka – historická místa jako Trója,
Mykény, Pergamon byla dlouhá staletí dávno zaniklá a nezvěstná, dokud muži jako Ernst Curtis a Heinrich Schliemann znovu neobjevili starověké Řecko
Setterfieldová Diane – Bellman Black – psychologický román
Christie Agatha – Dokud světlo nepohasne – detektivní
román slavné autorky
Kendalová Claire – Deník mého stínu – Víte, kde končí
láska a začíná nebezpečná posedlost?
Fučík Ivan – Francie s českou příchutí – putování po stopách českých osobností
Nachtmanová Petra – Zaukej mi na srdce – společenský
román s humornými situacemi
Longinová Helena – Borůvkový piknik – společenský román
Bauerová Anna – Stradona – román z tajemného keltského
světa zachycuje osudy lidí poznamenané nesmyslnou kmenovou válkou
Moriarty Liane – Zamilovaná hypnotizérka – Láska
může připravit člověka o rozum! – hypnoterapeutka Ellen
se přes internet seznámí se sympatickým Patrickem a jejich
vztah se od začátku vyvíjí až podezřele dobře a když Ellen napadne, že by to mohl být ten pravý, překvapí jí její milý nečekanou zprávou, že ho již dva roky pronásleduje jeho expřítelkyně Saskia
Patterson James – Přímý zásah – Alex úspěšně vyřeší vraždu čtyř lidí, ale když se chystá úspěch oslavit, psychopat Sunday udeří na vůbec nejcitlivější místo – s paračkou začne unášet členy Alexovy rodiny…
Gordon Noah – Tribunál smrti – román z lékařského prostředí
Girod de I Ain Alix – Věčné mládí – humorný román; Mládí je jako virus, který napadá současnou společnost
Lawson Jenny – Fakt se to stalo? aneb Víceméně pravdivé a rozhodně originální memoáry – Nejzábavnější monografie vůbec… Jeden z životních postřehů spisovatelky: Jestli chcete, aby se vám v nemocnici víc věnovali, předstírejte duševní poruchu.
Gunnarsson Hans – All Inclusive – Záhadná úmrtí nebo
promyšlené vraždy? Černý humor, který by mohl nést nálepku
„Čte se samo“.
Urbaníková Eva – Nakresli mi vítr – skutečný příběh Slovenky, která kvůli lásce překročila hranice zákona
Cook Robin – Vražedná aplikace – chytré telefony budou
schopny diagnostikovat a léčit pacienty mnohem lépe než doktoři…
Připravila Kateřina Štěrbová

Plněné vepřové se švestkami na víně
Ingredience: 500 g vepřových filetů, sůl, čerstvě mletý
pepř, 200 g sušených švestek, 1 lžíce oleje, 50 ml červeného vína, 200 ml zeleninového vývaru, 175 g sýra Philadelphie
Postup: Troubu vyhřejeme na 180°C. Dlouhým nožem
vyřízneme ve filetu kapsu a naplníme ji švestkami. Maso
osolíme a opepříme. Zprudka opečeme z obou stran na
rozpáleném oleji, poté ještě 25 minut v troubě. Zbývající
švestky nakrájíme, krátce osmahneme na tuku z pečeně,
podlijeme vínem, vývarem a chvíli vaříme. Nakonec vmícháme sýr, necháme rozpustit, ale už nevaříme. Pečeni
nakrájíme na plátky, podáváme s omáčkou a divokou rýží.

Ananasový dezert s mátou
Ingredience : 600 g vychlazeného čerstvého ananasu,
6 lístků čerstvé máty, 1 lžíce medu, 1 lžička dřeně čerstvé
vanilky, 200 ml kokosové vody
Na ozdobu: 3 snítky čerstvé máty
Postup: Ananas nakrájíme a společně s ostatními surovinami rozmixujeme. Rozdělíme do sklenic, ozdobíme
mátou a hned podáváme.

Čokoládový dezert
Ingredience: 400 ml bílého řeckého jogurtu, 1 vanilkový lusk, 200 g hořké čokolády, 50 ml 40% smetany
Na ozdobu: 100 g hrubě nasekané čokolády, 4 snítky máty
Postup: V misce prošleháme jogurt a dřeň z vanilkového lusku. Dáme vychladit. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, za stálého míchání přidáme smetanu, důkladně
vymícháme a necháme ochladit na pokojovou teplotu.
Pak čokoládu postupně, za stálého míchání, přidáme
do jogurtu. Čokoládový jogurt rozdělíme do sklenic
a dáme minimálně na 3-4 hodiny vychladit.
Před podáváním ozdobíme hrubě nasekanou čokoládou
a snítkou máty.

Cranberry Caipirinha
Ingredience : 40 ml cachaça (brazilský rum), 160 ml
brusinkového džusu, 1 limetky, 5 kostek ledu
Postup : Sklenice na long-drink naplníme kostkami
ledu. Nalijeme do nich džus s rumem a dobře rozmícháme. Nahoru vymačkáme osminku limetky a podáváme
ozdobené limetkou.
Připravila Marcela Burdová
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MASOPUST
v Březnici

sobota 16. února 2019
14.00 hod. • sraz na autobusovém nádraží
14.30 hod. • průvod městem
(od autobusového nádraží na Náměstí)

Náměstí
MAŠKARNÍ REJ
VOLBA KRÁLOVNY MASOPUSTU
prodej teplých nápojů, sladkostí, trdelníků a zabijačkových pochoutek

Kulturní dům
15.30 hod. - PIRÁTSKÝ KARNEV
AL
KARNEVAL
v podání skupiny RYBNÍKÁŘI
vstupné 50 Kč, děti zdarma

19.00 hod. - MASOPUSTNÍ VESELICE
k poslechu a tanci zahraje kapela REPETE
vstupné 80 Kč

Nenechte si ujít příležitost dobře se pobavit, dobře se najíst,
zazpívat a zatančit si.
Změna programu vyhrazena.
Pořadatelé a organizátoři: Město Březnice – odbor kultury a K.G.B. z.s. a celá řada dobrovolníků.
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Odbor kultury města Březnice z v e n a

MASOPUSTNÍ TANEČNÍ ZÁBAVU
hraje kapela REPETE
sobota

16. února 2019 od 19 hodin
Kulturní dům Březnice
vstupné 80 Kč

Kapela Repete ze Sedlčanska přiváží již 15 let na pódia svěží folk-rockovou muziku.
Mezi stěžejní program patří písně od kapel Čechomor, Fleret, Chinaski,
Wanastowi Wjecy, Lucie, Buty, MIG 21, Blue Effect, Žlutej Pes, Mňága a Žorp
a písničkářů Vlasty Redla, Jarka Nohavici, Vladimíra Mišíka a samozřejmě
od mnoha dalších (také zahraničních) interpretů.
Všichni jste srdečně zváni!

Odbor kultury města Březnice zve na

masopustní program pro děti
v podání skupiny

RYBNÍKÁŘI

PIRÁTSKÝ KARNEVAL
sobota

16. února 2019

od 15.30 hodin
Kulturní dům Březnice
Rybníkáři jako pirátská banda.
Děti mají možnost si s kapelou zahrát
a zazpívat. Karneval plný dobrodružství,
námořnických soutěží a písní z lodí i přístavů.
VSTUPNÉ: děti zdarma, dospělí 50 Kč
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V BŘEZNICI SE NENUDÍME
Dobrá káva
Povídání paní Štěpánky Vantuchové Havrlíkové o kávě
přilákalo do Kavárny v Koleji mnoho posluchačů. Povídalo se o pěstování a historii kávy, která je dlouhá
a bohatá. Než se káva stala jedním z nejoblíbenějších nápojů, své obdivovatele si hledala dlouho a pomalu.
V měsíci únoru jsme pro návštěvníky kavárny připravili
MĚSÍC KÁVY. Během čtyř týdnů mohou ochutnat čtyři
různé druhy kávy. Všichni jste srdečně zváni.

který se vydá
od autobusového nádraží
na náměstí
a zakončen
bude masopustní veselicí v kulturním
domě.
Těšit se můžete na teplý
punč, sladkos- Pirátský karneval
ti a tradiční zabijačkové pochoutky. Do kulturního
domu zveme děti i rodiče na veselý program skupiny
Rybníkáři, která dětem přiveze Pirátský karneval. Při
melodiích v podání kapely REPETE si můžete zazpívat
i zatančit. Nenechte si ujít příležitost! Užijte si s námi
tradiční lidovou slavnost!

Pojte do kina

Přednáška o kávě

Březnický masopust po páté
Přij te v sobotním odpoledni 16. února 2019 přivítat
a zapojit se do veselého a barevného průvodu maškar,

Kavárna v Koleji
MĚSÍC KÁVY

Kinokavárna stále promítá pravidelně každou středu
a neděli. Aktuální program naleznete na webových
stránkách města Březnice nebo v aktuálním čísle Březnických novin. Návštěvou kina si můžete zpříjemnit nejeden zimní večer. Českou komedii Po čem muži touží
promítáme v neděli 10. února a děti zveme na oblíbené
hrdiny Pata a Mata ve středu 20. února. Na setkání
s vámi se těší všichni jeho zaměstnanci.
Petra Bartoníčková

srdečně zve na
Káva spojuje celý svět.

Zveme všechny „kávomily“ během měsíce února do Kavárny v Koleji,
kde v průběhu čtyř týdnů můžete ochutnat čtyři nové druhy pražené kávy produkované
pod značkou Brdská káva. Nově si také můžete v kavárně koupit zrnkovou kávu.
Doprovodný program:

Kniha ke kávě – káva ke knize
Zveme vás na odpolední posezení s knihou u dobrého šálku kávy. Nově je v kavárně knihovna, kde
naleznete nejeden zajímavý titul, který si můžete vypůjčit. O vybraných knihách si můžeme popovídat.
středa 13. února – 14.00 – 16.30 hodin – KNIHY PRO DOSPĚLÉ
úterý 19. února – 13.00 – 15.00 hodin – KNIHY PRO DĚTI

Kavárenská křížovka
Připravte si ostře ořezanou tužku, křížovkářský slovník a brýle! Budeme luštit křížovku! Nebojte se,
nebude těžká… Z těch, kteří správně uhodnou tajenku, vylosujeme tři výherce. Odměnou bude šálek
kávy zdarma.
čtvrtek 7. února – 9.00 – 11.00 hodin – KAVÁRENSKÁ KŘÍŽOVKA
úterý 26. února – 9.00 – 11.00 hodin – KAVÁRENSKÁ KŘÍŽOVKA
(akce je vhodná pro seniory)
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Odbor kultury města Březnice z v e n a d a l š í s e t k á n í

DÁMSKÉHO PLETAŘSKÉHO KROUŽKU
pátek 8. února

2019 od 16 hodin v přísálí kulturního domu

Kroužek je zdarma, potřebujete jen jehlice, vlnu a nůžky
a samozřejmě dobrou náladu.
Zájemci, kteří si chtějí vyzkoušet metodu „savování“, si přinesou bavlněné tričko,
nátělník, nebo svetřík (mohou být i starší).
Pomocí šablon si vytvoříme originální a jedinečný kousek oblečení.
Po p l a t e k 4 0 K č
Kroužek není uzavřený, noví zájemci vítáni. Účast na těchto setkáních vás k ničemu nezavazuje.
Na setkání s vámi se těší Petra Bartoníčková, informace na tel. 318 682 153 nebo 731 456 761.

Odbor kultury města Březnice
zve na

přednášku

Dagmar Kubešové

VZTAHY ZMĚNILY
SVŮJ VÝZNAM
úterý

19. února

2019

od 16 hodin
Společenský sál v Koleji
Po skončení přednášky bude prostor
pro vaše dotazy.
Dagmar Kubešová pořádá semináře
a docházkové kurzy jógy,
věnuje se regresivní terapii i meditacím.
vstupné 40 Kč
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Rodinné centrum
Pampeliška Březnice , z.s.
9. května 510, 262 72 Březnice
tel. 326 531 177
www.rcpampeliska.cz
mail: info@rcpampeliska.cz

ÚNOR 2019
Herna pro rodiče a děti otevřena každý den
9.00 – 12.00 hod.
Pondělí dopoledne celý únor herna otevřena jen
pro účastníky dílen Montessori od 9.00 – 12.00 hod.
pondělí:
od 15.30 VÝTVARKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
– s Pavlou Liebnerovou
úterý:
od 16.00 – 17.00 POHYB S DĚTMI V ŠÁTKU
ČI NOSÍTKU s Markétou Pavláskovou, pouze po tel.
domluvě: 777 690 123
od 19.00 PILATES
středa:
od 9.30

ZUŠ Březnice – Barbora Sinkulová, Zuzana Kasíková
a Klára Hašková

CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ

pátek:
od 8.00 HORMONÁLNÍ JÓGA pro ženy s Luckou
Ryjáčkovou
od 9.30 ŠIKOVNÉ RUČIČKY – výtvarné tvoření
pro nejmenší s Pavlou Liebnerovou

Jazykové kurzy
pondělí
od 18.00
středa
od 17.00
od 18.35
čtvrtek
od 18.00

NĚMČINA pro mírně pokročilé
s Alicí Fořtovou
ANGLIČTINA pro mírně pokročilé
s Jitkou Bartákovou
ANGLIČTINA pro falešné začátečníky
s Jitkou Bartákovou

ZUŠ Březnice – Eliška Nejedlá

NĚMČINA pro začátečníky
s Alicí Fořtovou

Mimořádné akce v prostorách
RC Pampeliška
čtvrtek 7. 2. 2019 Návštěva knihovny dětského
oddělení ve škole, sraz 9.00 hodin před RC Pampeliška
14. 2. 2019 od 19.00 hodin Mezinárodní týden
manželství – Filmový klub pro ženy a jejich muže
pátek 22. 2. 2019 Bachovy květinové esence od
9.30 hodin
čtvrtek 21. 2. 2019 od 9.00 – 12.00 hodin – Den
otevřených dveří
čtvrtek 28. 2. 2019 Malý maškarní bál od 9.00 –
12.00 – taneční a soutěžní odpoledne pro nejmenší
děti
Připravujeme:
Velký maškarní bál 2. 3. 2019 téma: Cesta kolem světa
Upozorňujeme návštěvníky na možné změny v programu.

ZUŠ Březnice – Petr Fencl

Angličtina pro nejmenší děti
Od března každé úterý od 14.30 hodin.
Lekce trvá 45 minut, 10 lekcí / 600 Kč.
Vyučuje Zdenička Čížková
Více info a přihlášky v RC Pampeliška
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE
Projekt „Jakub Jan Ryba“ pro 8. třídy
Jako každý rok jsme v 8. ročníku pracovali na projektu o J. J. Rybovi z nedalekého Rožmitálu pod Třemšínem. V hodinách HV žáci pilně nacvičovali Gloria z České mše vánoční, aby si ji mohli zazpívat na kůru starorožmitálského kostela Povýšení sv. Kříže. Dne 12. prosince 2018 jsme navštívili výstavu J. J. Ryby v Podbrdském muzeum v Rožmitále pod Třemšínem za doprovodu
paní Ivany Hoyerové, která je právě autorkou těchto
krásných prostor. Poté následovala cesta pěšky do Starého Rožmitálu do kostela Povýšení sv. Kříže, kde na
nás čekal pan Hubert Hoyer, který nás seznámil s historií rožmitálského kostela a s osobou pana Ryby, pro kterého rodina Hoyerových již dlouhou řadu let pracuje,
bádá, shromaž uje jeho skladby a pořádá krásné koncerty.
My touto cestou děkujeme váženému panu Hubertu
Hoyerovi a milé paní Ivaně Hoyerové za dlouholetou
spolupráci a ochotu se nám věnovat ve svém volném
čase a připomínat tím dalším generacím odkaz na památku našeho místního skladatele, pedagoga, básníka a regenschoriho.
Martina Zlatohlávková a Petra Ottová,
autorky projektu J. J. Ryba

Dne 12. 12. 2018 jsme společně s paními učitelkami
vyrazili do Rožmitálu pod Třemšínem podívat se do Podbrdského muzea a kostela Povýšení sv. Kříže. Když jsme
přijeli, rozdělili jsme se do dvou skupin, jedna šla nejprve do muzea a druhá do kostela. V Podbrdském muzeu
nám paní průvodkyně povídala o životě J. J. Ryby, také
nám ukazovala různé věci spojené s J. J. Rybou, např.
jeho knihy a poznámky, které vlastnoručně napsal.
Když jsme skončili, tak nám paní učitelka rozdala pracovní listy, které jsme měli vyplnit. Když jsme to měli

všichni hotové, tak jsme šli do kostela. V kostele Povýšení sv. Kříže nám pan Hoyer řekl něco o historii kostela a o J. J. Rybovi. Poté nám zahrál na varhany Českou
mši vánoční a my jsme ho doprovázeli zpěvem. Ukázal
nám také, jak varhany fungují, dokonce jsme si na ně
mohli zahrát. Tento výukový výlet se mi velice líbil, bylo
to zajímavé a dozvěděli jsme se spoustu nových informací o této významné osobě.
Karolína Bierhanzlová, 8.A

3. místo na okrese - Basketbal chlapců
IV. kategorie
Dne 12. 12. 2018 se konalo okresní kolo v basketbalu
chlapců IV. kategorie. V základní skupině se naši žáci
postupně utkali s hráči ze ZŠ Školní, 2. ZŠ Dobříš,
Gymnázia Příbram, ZŠ Rožmitál a ZŠ 28. října. Po prvním prohraném zápase to s námi vypadalo špatně. Zbylá
4 utkání ale kluci vyhráli a obsadili druhé postupové
místo. Semifinálové zápasy a boje o umístění se přesunuly ze ZŠ Školní na ZŠ Březové Hory, kde si postup ze
skupiny zajistili domácí hráči z "Březáků" a 1. ZŠ Dobříš. Semifinále jsme bohužel prohráli. Vše jsme si ale vynahradili v utkání o třetí místo, kde jsme naší hrou,
především v druhém poločase, přehráli již značně unavené hráče z 1. ZŠ Dobříš. V průběhu celého dne se téměř
všichni naši hráči střelecky prosadili a díky tomu jsme
získali bronzové medaile. Těmto hráčům se dařilo i v minulých letech. Loni i předloni obsadili také třetí místo.
Chtěl bych poděkovat a pogratulovat chlapcům za vynikající výsledek.
Školu reprezentovali tito žáci: A. Dítě, J. Formánek,
L. Hartl, J. Kasík, M. Mikoláš, L. Ovsík, J. Veltruský,
A. Veselý, Š. Vojtech a Š. Zemek.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a do budoucna jim přejeme mnoho (nejen) sportovních úspěchů.
Za vyučující TV Martin Zárybnický

Předvánoční poznávací výprava
na Bozeň a Stražiště
Předvánoční vzdělávací výlet do Dobré Vody, na Bozeň
a na Stražiště ve středu 19. prosince 2018 se opravdu
vydařil. Žáci 4. ročníku poznávali okolí Březnice - hradiště Bozeň a jeho historii, kapli sv. M. Magdalény
v Dobré Vodě. Viděli jsme zbytky Švédského mostu, hle(pokračování na str. 18)

18

BŘEZNICKÉ NOVINY

2/2019

ZŠ

Předvánoční poznávací výprava
na Bozeň a Stražiště
(dokončení ze str. 17)

dali jsme "kešky" a taky jednu našli. Skupina historického šermu Artus Bohemia z Prahy nám na Stražišti předvedla umění středověkých rytířů a jejich zbraně. Opekli
jsme si buřty na ohni a zahřáli se teplým čajem. Taky
jsme se svezli vláčkem a připravili vánoční nadílku zvířátkům v lese. Celý výlet pro nás připravili pánové
J. Krůta a M. Kocík ml. ze spolku „Bozeň“ - Přátelé
města Březnice, z.s. Tímto spolku moc děkujeme za finanční podporu této velmi pěkné a potřebné akce.
Děti 4. ročníku ZŠ Březnice
a tř. učitelky I. Ševrová a P. Tuháčková

Čížková a my jsme pozorně naslouchali jejímu poutavému vyprávění. Všechny tyto věci na nás působily velice
smutně. Chápeme ale, že je nutné si tato zla připomínat,
aby se podobně tragická historie již nikdy neopakovala.
Po poučné části jsme si šli prohlédnout vánoční trhy na
Staroměstském a Václavském náměstí a pak se plni nových zážitků vrátili domů.
Linda Kazdová, Libuše Fořtová,
Adéla Vaňáčová a Alžběta Češková, žákyně 7.A

Vánoční dílničky
Psal se čtvrtek 20. 12. 2018 a v naší škole probíhaly
vánoční dílničky. Venku bylo málo sněhu, ale uvnitř tříd
hodně zábavy. Nacházelo se zde 14 dílniček, v nichž si
děti z prvního stupně mohly vyrobit krásné výrobky
s tematikou Vánoc. Dílničky vedly naše paní učitelky
s pomocí sedmáků. Každé dítě si mohlo vybrat celkem
tři dílničky. Ty se nacházely ve třídách jak prvního, tak
druhého stupně. Sedmáci si zkusili, jaké to je starat se
o takové množství malých dětí a vysvětlit jim postup výroby. Zeptaly jsme se dětí na názory na dílničky: Martin
(7. třída): „Bylo to fajn, zjistil jsem, jak je těžké se starat o moc dětí, co se překřikovaly.“ Nikča (7. třída):
„Mně se to moc líbilo, děti mě moc překvapily, krásně
spolupracovaly a byly moc šikovné. Myslím si, že si to
všichni moc užili a chtěla bych si to zopakovat.“ Patrik
(5. třída): „Nejlepší byla paní učitelka Klímová, vyráběla Santu a papírový řetěz. Bylo to hezké, nic bych neměnil.“ PRVŇAČKY - Lucinka, Nikolka, Natálka, Sárinka,
Markétka a další: „Moc se nám to líbilo a příští rok bychom to chtěly zopakovat. Nejvíc se nám líbili sněhuláčci.“ Doufáme, že si dílničky všichni užili a že se příští
rok zopakují.
Laura Michvocíková a Terka Sinkulová, 7.B

Sedmáci po stopách židovských dějin
V rámci projektu „Židé v Březnici“ vyrazili dne 18. 12.
2018 žáci sedmých tříd do Prahy prohlédnout si tamní
Židovské město (Josefov) a dozvědět se něco o životě
a kultuře Židů. Naší první zastávkou byla Maiselova synagoga. V jejích prostorách se nacházejí různé dochované předměty, např. knihy, nádoby, koberce, dokumenty.
Druhou synagogou byla Pinkasova. Zde jsou uchována
jména, roky narození a úmrtí českých obětí holocaustu,
napsaná na zdech synagogy. Dále jsme zde viděli obrázky namalované dětmi zadržovanými v koncentračním
táboře Terezín. K této synagoze přiléhá starý židovský
hřbitov z 15. století. Židé měli omezený prostor pro pohřbívání, a proto hroby zesnulých byly i dvanáct pater
na sobě. Nakonec nás čekala ta nejstarší a nejznámější
památka Josefova - Staronová synagoga. Mezi lidmi se
vypráví, že na její půdě je uložen všem známý Golem,
jehož šém jsme měli možnost vidět v expozici. Na celodenním výletě nás provázela paní učitelka Mgr. Jana

Školní parlament získal knížky
pro "knihobudky"
Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje
a oslavuje chu pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň
se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy
v úterý následující po Dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadl na
úterý 27. listopadu 2018 a otevřel charitativní sezónu
před Vánoci.
Mezi zúčastněnými organizacemi bylo i nakladatesltví
Albatros Media, které vypsalo knižní granty (darování
knih dle vlastního výběru 50 nebo 20 kusů). Paní učitelka Jana Doulová nominovala školní parlament s Knižní
pohotovostí na velký knižní grant.
Máme velikou radost, že nominace byla úspěšná
a školní parlament získal 50 knih do „knihobudek“, které najdete na 5 místech ve městě. Knížky jsme s paní
(pokračování na str. 19)
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Školní parlament získal knížky
pro "knihobudky"
(dokončení ze str. 18)

učitelkou Doulovou pečlivě vybírali, aby si na své přišli
dospělí, ale i děti.
Před Vánocemi knížky do školy dorazily a v pátek
11. ledna jsme prvních 15 roznesli do knihobudek po
městě. Odnesli jsme knížky, které již byly poškozené
nebo roztrhané a prohlédli jsme také samotné knihobudky. Drobné závady na knihobudkách odstraní chlapci
ze školního parlamentu v následujících dnech.
Díky nominaci paní učitelky Jany Doulové a díky nakladatelství Albatros Media můžete nyní v knihobudkách najít nové knížky od nejčtenějších českých i světových autorů. Přejeme hezké chvíle při četbě.
Za školní parlament Marie Hrubá, koordinátor ŠP

Volejbalisté VK EURO SITEX Příbram
na ZŠ Březnice
Ve středu 9. 1. 2019 navštívili naši školu volejbalisté
VK Kocouři Euro Sitex Příbram, kteří hrají volejbalovou extraligu. Akce se konala z podnětu jejich manažera p. Miroslava Peterky jako motivační program pro
vznik kroužku "Barevného volejbalu" na naší škole. Dětem byli hráči představeni a proběhla ukázka volejbalového umění. Poté se do hry aktivně zapojily i děti. Ve 2.
části proběhla beseda a autogramiáda. Všichni si odnesli drobné dárky, a především zážitky z velmi vydařené
akce. Děti, které chodí na sportovní hry, dostaly možnost zdarma navštívit volejbalový zápas v Příbrami.
Děkujeme.
Ivana Ševrová, učitelka ZŠ Březnice

Beseda se zástupci Policie ČR
V úterý 8. ledna 2019 proběhla beseda se zástupci Policie ČR. Tisková mluvčí por. Bc. Monika Schindlová,
DiS. nejprve mluvila o skrytém nebezpečí na sociálních
sítích, o kyberšikaně, stalkingu atd. Následně zmínila
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nejčastější přestupky a trestné činy, kterých se dopouštějí nezletilí - krádež, poškození cizí věci, užívání návykových látek, přestupky v dopravě. Besedy byli také
účastni příslušníci březnického obvodu Policie ČR: npor.
Bc. Lukáš Manda a pprap. Bc. Jana Čížková.
Všem děkujeme za čas a spoustu zajímavých informací.
Mgr. Jana Čížková

Literární okénko
Módní evoluce | Adina Kazdová
Je to v háji, stud mě sžírá.
Nový svetr a hned díra.
Čouhá si z ní malá šňůrka.
Zatáhnu… a svetru půlka.
Naše kočka nečekala,
čapla konec a mazala.
Příběh je to napínavý,
zbyly už jen dva rukávy.
Přišiju k nim cool fusekle,
nožky budou in a v teple.
Moje image nezná mezí,
v podkolenkách jsem te crazy.
Svetr nešel s módním trendem.
Báseň končí happy endem.

Okresní kolo ve vybíjené
Krátce po skončení vánočních prázdnin naše škola organizovala okresní kolo ve vybíjené. Dne 8. 1. proběhl
turnaj chlapců. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem
11 družstev z příbramských škol, Bohutína, Rožmitálu
a Dobříše. V silné konkurenci náš výběr chlapců ze 3. ročníku získal krásné 3. místo. Děkujeme a gratulujeme
všem reprezentantům. Ve čtvrtek 10. 1. byla vyhlášena
stejná soutěž pro dívky. Naši školu opět navštívila družstva z příbramských škol, Bohutína, Rožmitálu a Dobříše. Děvčata po náročném boji, kdy hrála na hranici
svých možností, získala pěkné 4. místo. Za velkou bojovnost jim patří pochvala a poděkování.
Markéta Duspivová, třídní učitelka 3.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE , příspěvková organizace
Rožmitálská 419, Březnice
tel. 318 682 165, fax 318 683 608 | e-mail: skola@zsbreznice.cz
Žáci ZŠ Březnice podporují sběrovými aktivitami chov tučňáků v ZOO Praha, v ZOO Plzeň a Ochranu fauny České republiky

Přihlášky na příměstský tábor ZDRAVOHRANÍ v roce 2019
V roce 2019 otevírá ZŠ Březnice tři turnusy příměstského tábora ZDRAVOHRANÍ, a to v následujících termínech. V době jarních prázdnin 11. – 15.
března pro žáky školou povinné (do patnácti let věku).
V době letních prázdnin 15. – 19. července a 5. –
9. srpna pro předškolní děti a žáky školou povinné (do patnácti let věku).
Přihlášky na PRVNÍ TURNUS (březen) je možné
podávat v tištěné formě na vrátnici školy od pondělí 28. ledna do čtvrtka 28. února 2019 v čase od
7:00 do 16:00. Informace a přihlášky k letním turnusům budou k dispozici po realizaci březnového termínu.
Pro děti je opět připraven bohatý program zaměřený
především na sportovní a pohybové činnosti, na hudební, společenské a zážitkové hry - např.: motivační jógové hry, míčové hry a školka s míčem, TRX a posilovací
aktivity pro děti, teen jógu, taneční jógu, jógu v síti, po-

hyb v přírodě (s ohledem na počasí), případně základy
akrobacie a gymnastiky, dechová a kompenzační cvičení,
kreslení a výtvarné činnosti, mandaly, společná čtení.
Lektory budou Zbyněk Ceradský, Mgr. Iva Ceradská,
Martina Šafránková a Tereza Kotrlová.
Bližší informace o podmínkách a náležitostech přihlášek, organizaci, stravování aj. lze získat
na www.zsbreznice.cz a také u Mgr. Ivy Ceradské
(iva.ceradská@zsbreznice.cz).
Z důvodu omezené kapacity jednotlivých turnusů (15 dětí na jeden turnus) může být evidováno
pořadí podaných přihlášek. V případě vyššího
množství zájemců bude v letošním roce dána přednost podpoře rodičů dětí, které v předchozím roce
příměstského tábora nevyužily.
Těšíme se na Vás
Základní škola Březnice
a Muscle factory Březnice
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STUDENTI VOŠ A SOŠ NAVŠTÍVILI TRADIČNÍ DRÁŽĎANSKÝ
VÁNOČNÍ TRH STRIEZELMARKT
V pondělí 17. 12. 2018 jsme se vydali na každoroční
poznávací zájezd – na adventní trhy do Dráž an.
Vyjeli jsme v 8.00 hod. ráno a cesta nám rychle ubíhala. Během cesty si studenti vyslechli povídání o našem
sousedovi, spolkové zemi Sasko a jeho hlavním městě,
kterého jsem se tentokrát ujala já, protože Dráž any
dobře znám. Jezdím sem často za svými kamarády, kteří
žijí nedaleko Míšně, a ta se nachází v blízkosti. Dráž any navštěvuji od svých patnácti let a tak jsem byla svědkem toho, jak zde postupně byly odstraňovány stopy
druhé světové války i jak tu vyrůstaly nové a moderní
stavby. Pro studenty jsem vyhlásila vědomostní soutěž,
aby se snažili zapamatovat si co nejvíce zajímavostí.
Dráž any jsou hlavním městem německé spolkové
země Sasko. Jsou právem nazývány jako „Florencie na
Labi“ díky svým překrásným barokním stavbám, které
nemají v Německu obdoby. Většina města včetně historického centra byla při ničivém bombardování spojeneckým letectvem 13. 2. 1945 zničena a více než 63% Drážan bylo téměř srovnáno se zemí. Dráž anským patriotům se však podařilo nemožné a dnes se lze opět kochat
opravenými majestátními paláci a kostely, nebo z dálky
vychutnávat charakteristické panorama tohoto čtvrtého
nejnavštěvovanějšího města našich západních sousedů.
V současnosti má město více než tři čtvrtě miliónu obyvatel a je jádrem metropolitní oblasti, která je hospodářsky nejsilnějším regionem na území východního Německa.
Naše prohlídka města začala u Zwingeru, nejvýznamnější pozdně barokní stavby Evropy, kde se nachází
Obrazárna starých mistrů, zbrojnice, sbírka porcelánu,
zoologické muzeum a matematicko-fyzikální salón. Naproti Zwingeru jsme se zastavili u Semperovy opery, katedrály Nejsvětější Trojice Hofkirche a kolem Rezidenčního zámku jsme prošli k historické Zelené klenbě. Zde
je umístěna bývalá klenotnice wettinsko-saského panovnického rodu a svými mistrovskými díly šperkařského
a zlatnického umění patří k největším v Evropě.
Poté jsme si prohlédli historický vánoční trh ve Stallhofu a prošli do ulice zvané Augustusstrasse. Zde se na zdi
dráž anského zámku rozprostírá obrovská freska složená z kousků míšeňského porcelánu, tzv. Knížecí průvod.
Je dlouhý 102 metrů a představuje 800 let historie
dynastie Wettinů, kteří vládli Sasku až do počátku
20. století.
Po projití Augustusstrasse se před námi zjevil v celé
své kráse zrenovovaný barokní kostel Frauenkirche.
Zde jsme si pověděli o jeho historii, zřícení po bombardování i o tom, jak probíhala jeho rekonstrukce, se kterou je spjato mnoho zajímavých příběhů a faktů.
A konečně na nás čekala očekávaná návštěva historického vánočního trhu Štrýclmarkt, který má již 584 let
trvání. Jméno trhu se v pozdním středověku odvodilo od
vánočního pečiva zvaného štrýcl, resp. „Striezel“, jehož
následníkem je dnes dráž anská vánoční štola.
Na náměstí Altmarkt jsme obdivovali nádherně vyzdobené vánoční stánky, nabízející nejrozmanitější gurmánské speciality a zboží umělecké řemeslné výroby. Drážanské stánky mají snad tu nejkrásnější výzdobu v celé
Evropě. U vchodu na trh stál obrovský svícen, sloužící
jako vyhlídková terasa, z které bylo možno přehlédnout

celé tržiště. Uprostřed se tyčila tzv. „pyramida“ s otáčejícími se figurkami vyřezanými ze dřeva a vysoký vánoční strom, pod kterým se nacházel dřevěný betlém v moderním pojetí. Panovala zde atmosféra blížících se vánoc, linuly se tu vůně nejrůznějšího pečiva, svařeného
vína i opečených klobás, zkrátka pochoutky, kterým se
nedalo odolat. A tak si každý přišel na své a z trhů něco
odvezl domů – a již to byla nějaká ta laskomina, suvenýr či drobný dárek. A hlavně také plno krásných dojmů.
Cestou domů jsem studentům položila tři otázky
z toho, co se během dne o Dráž anech dozvěděli. Jejich
reakce byly celkem pohotové, a tak ti nejrychlejší dostali jako sladkou odměnu čokoládu „Studentská peče “.
Návštěva Dráž an se vydařila a všem se poznávací
zájezd líbil, protože nám přinesl spoustu nových a zajímavých poznatků i zážitků. V příštím roce se určitě zase
někam vydáme, abychom si nejen vychutnali atmosféru
vánočních trhů, ale dozvěděli se opět něco více o zemích
našich sousedů.
Alice Fořtová
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BŘEZNIČTÍ STŘEDOŠKOLÁCI A VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
V pondělí 17. 12. 2018 jsme
se za doprovodu pana učitele
Motáně a paní ředitelky Fiřtíkové vypravili na cestu do
Dráž an. Cílem našeho výletu bylo centrum města a vánoční trhy, kde jsme se mohli
příjemně naladit na příchod
Vánoc, které nám už klepaly
na dveře.
Odjezd z České republiky
byl i přes nepřízeň počasí bezproblémový a plynulý. Za
okny autobusu však vypadala
příroda pohádkově. O to větší
bylo překvapení, když s příjezdem do Německa chyběla
bílá peřina, která nás obklopovala celou cestu.
Ještě před samotnou návštěvou trhu nesměla chybět společná fotka přítomných studentů a prohlídka některých
dráž anských památek. Přece jenom trocha toho vzdělání
ani na výletě nesmí chybět.
S příchodem na trhy byla cítit vůně všudy přítomného
svařeného vína, trdelníků, ale trošku i stresu plynoucího z blížících se Vánoc. Jakmile žáci dostali rozchod,
rozutekli se do obchodních center na nákup chybějících
dárků pro rodiče či pro ně samotné. Po uplynutí „osobního volna“ jsme se všichni sešli. Někdo přišel nadšený,
jiný trochu skleslý, ale snad každý s sebou vezl tašku

plnou dárků. A jak už to bývá, po několika hodinách
chození na čerstvém vzduchu jsme snad všichni „padli
za vlast“ a prospali celou zpáteční cestu.
Tímto chci poděkovat vedení školy, panu učiteli i paní
průvodkyni Alici Fořtové za to, že se tento výlet uskutečnil a že s námi absolvovali tuto cestu za poznáním.
Těšíme se na další takový výlet.
Kristýna Pechanová, žákyně 3.BS

STUDENTI BŘEZNICKÉ ŠKOLY ZJIŠŤOVALI,
JAK SE ŽIJE V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ
Začátkem prosince, ve středu 5. 12. 2018, jsme se my,
studenti 3.VS VOŠ a SOŠ Březnice, vypravili na exkurzi
do Domova Petra Mačkov, nacházejícím se nedaleko
Blatné.
Ihned po příchodu do zařízení na nás dýchla vánoční
atmosféra díky krásné výzdobě. Následně se nás již ujala vedoucí sociálně terapeutických dílen paní Bc. Petra
Otčenášková. Seznámila nás s historií zařízení, jeho
chodem a přiblížila, co nás na prohlídce zařízení čeká.
Jako první jsme se podívali do sociálně terapeutických
dílen, konkrétně na výrobu keramiky, tkaní, šití, vyšívání, pletení, výrobu loutek a dekorací a malbu na hedvábí.
Paní Otčenášková nás také informovala o unikátním
závěsném systému, který v zařízení instalovala švýcarská firma a který je svým rozsahem největší v celé Evropě. Tento systém velmi pomáhá zaměstnancům zařízení
s manipulací imobilních klientů a zlepšuje i usnadňuje
jejich pohyb po celém zařízení.
Při prohlídce jsme nahlédli i na muzikoterapii, hydroterapii v bazénovém komplexu domova i vjemovou terapii „snoozelen“ pro klienty s nejtěžším postižením.

Naše další cesta vedla do budov chráněného bydlení,
které jsou velmi důmyslně propojeny s celým zařízením
dlouhou chodbou, což umožňuje lepší přístup pracovníkům, i pohodlnější pohyb a přechod pro klienty z jedné
budovy do druhé.
Chráněné bydlení má celkem 5 budov a jsou zde ubytováni klienti, kteří nepotřebují intenzivní podporu, ale
pouze dopomoc v oblastech běžného života (např. vaření, finanční operace apod.), a tímto způsobem se učí nárokům běžného života.
Naše poslední cesta vedla na zahradu zařízení, kde
jsou prostory pro chov zvířat. Chovají zde králíky, kočky, andulky i koně. Posledně jmenovaní jsou velmi využíváni pro hipoterapii jak klientů zařízení, tak i pro veřejnost. Na chovu zvířat i na péči o ně se klienti aktivně
podílejí.
Tímto prohlídka zajímavého zařízení skončila. Ale my
jsme se ještě přesunuli zpět do dílen, prohlédli si vystavené výrobky klientů a některé zakoupili jako vánoční
dárky.
Poté už jsme jen paní Otčenáškové poděkovali za její
čas a užitečné informace a odebrali se zpět do Březnice.
za studenty 3.VS Tereza Pacovská
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MATURITNÍ PLES
TŘÍDY 4.BS
V pátek 14. prosince 2018 se v kulturním domě v Březnici konal maturitní
ples třídy 4.BS. Slavnostně vyzdobený
sál na téma „Nebe a peklo“ přivítal maturanty oborů agropodnikání, informační technologie, sociální činnost, jejich rodiny a přátele. Ples byl zahájen
tanečním vystoupením maturantů, po
kterém následovalo šerpování. Společné
fotografování vystřídaly projevy zástupců třídy a ředitelky školy. Poté se na
maturanty sesypal zlatý déš . Program
pokračoval světelnou „UV show“, dražbou a půlnočním překvapením studentů. O hudbu se v průběhu celého večera
starala hudební skupina Hračky. Vtipným moderováním večer obohatil Bob Švarc. Výhra v bohaté tombole potěšila každého. Na krásný a vydařený večer
budou jistě všichni dlouho a rádi vzpomínat.
žáci 4.BS

PRALES DĚTEM
V prosinci se na naší škole VOŠ a SOŠ Březnice uskutečnila přednáška pořádaná neziskovou organizací Prales dětem. V první části jsme se dozvěděli informace
o indonéské rezervaci, v níž se nachází největší pralesy
světa. V současné době je rozloha rezervace 107,3 hektarů. V jejím prostoru byly vystaveny tři pralesní tábory
sloužící jako útočiště pro dobrovolníky, kteří sem pravidelně jezdí a pomáhají čistit pláže a chránit pralesy. Většinou zde stráví 24 dní, během kterých se dostanou na
místa, kam se „běžný smrtelník“ nepodívá. Tábory rovněž slouží jako základny pro protipytláckou hlídku jménem Tygří komando. Hlídka byla založena v roce 2016
a má 5 členů – čtyři Indonésany a jednoho Čecha. Jejich
každodenní prací je odstraňovat z lesa pytlácké nástrahy a rozmis ovat fotopasti, pomocí kterých mapují počty
zvířat. V druhé části přednášky jsme zhlédli dokument
od Leonarda di Capria, který se týkal životního prostředí. Byl v něm ukázán špatný stav naší planety. Celou

přednášku zakončilo krátké, humorně pojaté video, které zobrazovalo chování člověka. Smutné na tom všem
ovšem bylo to, že všechno, co video zobrazovalo, se –
až s výjimkou příletu mimozemš anů – skutečně děje.
Adéla Podskalská, 2.AS

Venku teplota těsně nad nulou, Štědrý den za dveřmi,
ale na VOŠ a SOŠ v Březnici to vře napětím
V pátek 21. prosince 2018 se konal tradiční vánoční
volejbalový turnaj. Žáci a studenti školy postavili 5 soutěžních družstev. Učitelé jako každoročně přispěli jedním
družstvem, a navíc obhajovali několikaletou neporazitelnost.
V 8:30 hodin se rozběhla hra naplno. Systémem každý
s každým si všichni hráči a hráčky volejbalu užívají, fanoušci fandí z plných plic. Jedno je jasné od začátku.
Učitelský tým v roli favorita to nebude mít vůbec jednoduché. Po odehrání všech zápasů ve skupině se rozehrávají souboje o jednotlivá umístění. Posledním, finálovým, utkáním je hra o 1. místo mezi družstvem 1.BV
a učiteli. Utkání je do poslední chvíle velmi vyrovnané,
ale několika skvělými servisy získává body družstvo
1.BV a stává se vítězem. Učitelé tak neuhájili svou neporazitelnost a skončili na 2. místě.

Všem účastníkům patří pochvala za účast a vítězům
1.BV blahopřání a sláva!
Pavel Částka, 1.BV
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Další ročník outdoorového
filmového festivalu připravujeme
na 9. 3. 2019 od 19.00 hod.
V místním kině budeme v rámci tohoto festivalu promítat filmy o dobrodružství, divoké přírodě,
poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
Chystáme i zajímavý doprovodný program, proto sledujte příští vydání Březnických novin,
náš web či facebook.
Těšíme se na setkání se všemi dobrodruhy.
A k c i p r o v á s p ř i p r a v u j e spolek Kulturní Gang
Březnice.
Místním partnerem festivalu je CA Oliver Tour.
Činnost spolku finančně podporuje město Březnice.
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CO PLÁNUJE MAS PODBRDSKO
NA ROK 2019
Zaměstnanci kanceláře MAS srdečně děkují za finanční
i morální podporu všem členům MAS PODBRDSKO, kterými jsou zástupci 15 obcí z území 37 obcí Milínska,
Březnicka, Hvož anska a Rožmitálska, dále zástupci
dobrovolných svazků obcí, neziskového a soukromého
sektoru, škol a veřejnosti. Vážíme si naší spolupráce
a věříme v další aktivní společnou práci pro náš region.
A samozřejmě věříme ve společný cíl 37 obcí z území
MAS PODBRDSKO - společně pomoci přispět k dobrému
žití v našem krásném kraji.
Dovolujeme si touto cestou oslovit všechny obyvatele
našeho regionu, aby se zajímali o činnost místní akční
skupiny. Podporujte obce a místní neziskové a soukromé
subjekty, aby Výzev MAS využívaly. Místní akční skupina Podbrdsko plánuje v roce 2019 vyhlásit tyto výzvy k
předkládání žádostí o dotace:
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
3. Výzva – příjem žádostí do 22. 2. 2019 – ALOKACE
7.000.000 Kč
Kromě podpory podnikatelů a zemědělců si i obce z území MAS mohou žádat v oblasti posílení rekreační funkce lesa – značení, výstavba a rekonstrukce stezek, vč.
umístění herních a naučných prvků.
4. Výzva – vyhlášení v prosinci 2019 – předpokládáme
podporu obcí a spolků z území MAS.
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTANOST
3. VÝZVA PRORODINNÁ OPATŘENÍ (podpora příměstských táborů na území MAS) – vyhlášení v únoru 2019
a 2. VÝZVA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY – vyhlášení na jaře
2019.
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
3. VÝZVA – Infrastruktura pro vzdělávání II. – vyhlášení na podzim 2019
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – vyhlášení výzev 20. 2. 2019
1. VÝZVA – Protierozní opatření
Oprávněnými žadateli jsou především obce a další subjekty, kteří jsou majitelé pozemků na území MAS dle
pravidel OPŽP. V této výzvě lze podpořit projekty v celkové výši 6 200 000 Kč, spoluúčast činí 20%.
2. VÝZVA – Ochrana a údržba veřejné zeleně
Oprávněnými žadateli jsou především obce na území
MAS a další subjekty dle pravidel OPŽP. V této výzvě lze
podpořit projekty v celkové výši 8 400 000 Kč, spoluúčast
činí 40%.
Dále samozřejmě i v roce 2019 půjčujeme skákací hrad a
nově i dva skládací hliníkové stany 3x3 metry na vaše
veřejné i soukromé akce.
Těšíme se na setkání s vámi na Podbrdském farmářském
a řemeslném trhu v Březnici 27. 4. 2019 a v Rožmitále
pod Třemšínem 21. 9. 2019.
Všechny informace o naší činnosti naleznete na
www.maspodbrdsko.cz.
Jana Filinová
ředitelka kanceláře MAS
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P. Mariusz Klimczuk oslavil 50. narozeniny
Náš P. Mariusz Klimczuk oslavil 14. ledna 2019
své 50. narozeniny. K tomuto významnému jubileu
mu přejeme a vyprošujeme vše jen to nejlepší,
hodně zdraví, štěstí, Božího požehnání,
ochrany Panny Marie a Darů Ducha Svatého
v jeho náročné a velice potřebné službě.
farníci březnicka a okolních farností

BOHEMIACHOR V BŘEZNICI
Bohemiachor je smíšený pěvecký sbor. Nemá stálé působiště, kde by se členové scházeli k pravidelným zkouškám, ani nejde o kočovný sbor. Členové Bohemiachoru
jsou z různých míst České republiky. Scházejí se pětkrát
do roka, na různých místech, k víkendovému soustředění. Během pátku a soboty pak nastudují repertoár na
koncert. Přesto všechno nejde o nevýznamný sbor.
Má za sebou řadu úspěchů na domácích i zahraničních
pódiích. Stejně tak absolvoval řadu úspěšných projektů.
Za všechny zmiňme například cyklus skladeb Jana Hanuše nastudovaný v nebývalém rozsahu a provedený
u příležitosti 100. výročí skladatelova narození. Nebo
cyklus písní Jiřího Pavlici nastudovaný a provedený
na společných koncertech s Hradiš anem. Z loňského
roku zmiňme účast na festivalu pravoslavné hudby
Archaion kallos, kde Bohemiachor provedl pod vedením
Kryštofa Spirita podstatnou část oratoria Vsenočnoje
bděnije od Sergeje Rachmaninova. V březnu zavítá
Bohemiachor do Březnice. Pod vedením sbormistra
Lukáše Vasilka nastuduje nový repertoár. V neděli
17. března pak budeme mít možnost si jej poslechnout
na odpoledním koncertu v kostele sv. Rocha
v Březnici. Těšíme se na vynikající hudební zážitek.
Michal Tvrdý
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Sbor dobrovolných hasičů
v Hlubyni
si vás dovoluje pozvat na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 2. února 2019 od 20 hodin
v KD v Hlubyni.
K tanci a poslechu hraje kapela Kudrnáči.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BUBOVICE
VÁS ZVE NA

Bohatá zabijačková tombola.

TRADIČNÍ
Dětský maškarní bál v Hlubyni

HASIČSKÝ BÁL

Rybářský spolek a obec Hlubyně
pořádají

SOBOTA 9. ÚNORA 2019

9. února 2019 od 14 hodin

OD 20.00 HODIN

DÌTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

K TANCI A POSLECHU HRAJE

„TALISMAN“

v kulturním domě v Hlubyni.
Všechny děti i s rodiči jsou srdečně zvány.

!!!Tradičně na Vás čeká bohatá tombola!!!

Zveme všechny malé i velké tanečníky na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
BÁL
Můžete se v hostinci „U Bartůňků“
v Hudčicích těšit na mnoho soutěží,
sladkostí, hudbu a mega zábavu plnou
konfetů a balónků.
Během bálu, který se koná
Z M Ě N A D ATA ! !

23. února od 14 hodin
se mohou děti také zapojit do velké
soutěže „NAŠE DĚTI MAJÍ TALENT“
a připravit si vystoupení. Díky své show
nám předvedou, jaký v nich dřímá talent.
Všechny, kdo se budou chtít zúčastnit
velké soutěže, je nutné nahlásit
do 20. února na telefonní č. 721 321 820.
Vstupné 30 Kč

2/2019
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BŘEZNICI
KMH SDH Březnice
Zimní soutěž Březnice 2019
Tento rok připravilo SDH Březnice již 7. ročník Zimní
soutěže pro mladé hasiče. Soutěž se konala ve spolupráci s městem Březnice v místním kulturním domě. Zúčastnilo se celkem 18 družstev, která měla možnost poměřit
své síly na sedmi stanovištích (vázání uzlů, technické
prostředky, hasiva, topografie, optické signály, hadicové
kolo, pořadová příprava). Trestné body byly díky znalostem soutěžících udělovány velmi zřídka, ve většině případů hrál rozhodující roli čas hadicového kola. Po sečtení výsledků se potvrdila kvalitní připravenost dětí.
V kategorii „mladší děti“ stupně vítězů celkově ovládlo
SDH Březové Hory. V kategorii „starší děti“ se na
3. místě umístilo SDH Počepice, na 2. místě SDH Březové Hory a na 1. místě SDH Suchodol. Letošní soutěž
byla unikátní, nesla se v duchu pomoci nemocným dětem
z Příbrami a okolí. Soutěžící svou účastí podpořili
„ZAPSANÝ SPOLEK NA POMOC PŘÍBRAMÁČKŮM“.
Bylo nám potěšením předat ředitelce spolku p. Janě Havelkové Puklové výtěžek ze soutěže ve výši 1.900 Kč,
který bude věnován na pomoc malému Honzíkovi z Březnice.

Soutěž by se neobešla bez podpory
města Březnice, ŽELEZÁŘSTVÍ Renata Mázdrová, VODA – TOPENÍ Martin Češka, ZAHRADNÍ TECHNIKA Jaroslav Hrdina,
AREX Sport 2020 a KOTTŮV MLÝN.
SDH Březnice všem děkuje za účast, podporu
a pomoc při soutěži.
KMH SDH Březnice
KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH BŘEZNICE
Tochovická 468, 262 72 Březnice
Web: http://kmhbreznice.webnode.cz/
http://kmhsdhbreznice.rajce.net
Tel. 721 487 579

JSDHO BŘEZNICE - Rok 2018
V uplynulém roce 2018 byla výjezdová jednotka SDH Březnice povolána
celkem ke 40 událostem. Z toho se jednalo 19x o požár, 15x o technickou pomoc, 5x o planý poplach, 1x o taktické
cvičení spolu s HZS Příbram na březnickém zámku.
Průměrná doba výjezdu z garáže od nahlášení události
činila 5,4 min. a průměr osob na výjezd byl 7 hasičů.
V roce 2018 proběhl základní čtyřicetihodinový výcvik
nových členů JSDHO. Proběhlo proškolení čtyř nositelů
dýchací techniky včetně praktického výcviku. Dále proběhlo školení první pomoci a dvakrát proběhlo školení
hašení pomocí pěny.
Členové JSDHO strávili na údržbě výstroje a výzbroje
224 h, při preventivních požárních hlídkách 185 h a při
odborné přípravě členů JSDHO 184 h. Celkem bylo odpracováno 593 hodin.
SDH Březnice

ČINNOST TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE
Sezonu 2018 zahájil tenisový klub výroční členskou
schůzí, která se konala 3. 3. 2018. Na další tři víkendy
byly svolány brigády na zprovoznění tenisového areálu.
Díky obětavému nasazení členů klubu se vše podařilo
a sezona byla zahájena začátkem dubna, což bylo velkým
povzbuzením pro celou sezonu. Tak jak je tradicí klubu,
tak i v sezoně 2018 byla účast velmi dobrá. Vzhledem
k tomu, že členská základna je velice početná, byly veškeré úkoly naplánovaných brigád bez problému zajištěny. Poděkování patří i J. Karasovi a jeho zaměstnancům
za spolupráci v průběhu celé sezony.

SOUTĚŽ DRUŽSTEV
Tenisový klub Březnice v soutěži družstev reprezentoval rekordní počet 10 družstev. Z toho byla dvě družstva
mladších žáků, jedno družstvo starších žáků, dvě družstva dorostu a pět družstev dospělých.
Mužstvo dospělých A bylo účastníkem druholigové
soutěže a obsadilo 8. místo. A v sezoně 2019 bude účastníkem nejvyšší soutěže v rámci středočeského kraje.

Mužstvo dospělých B bylo účastníkem krajské soutěže
II. třídy. Pod vedením Václava Kasíka obsadilo 1. místo.
Toto umístění je velkým úspěchem, na kterém se podílela velkou měrou Tereza Mlynářová.
Mužstvo dospělých C bylo účastníkem soutěže IV. třídy
a pod vedením Roberta Bartáka obsadilo 2. místo, a to je
nejlepší umístění za dobu jeho účasti v soutěžích. Za vzornou reprezentaci všem hráčům patří velké poděkování.
Družstvo dospělých D obsadilo 6. místo pod vedením
Jiřího Vyštejna, kterému touto cestou děkujeme za příkladné vedení mužstva.
Družstvo dospělých E obsadilo 8. místo pod vedením
Jany Dolenské, děkujeme za účast v soutěži.
Mužstvo dorostu A pod vedením Jiřího Vyštejna obsadilo 4. místo v krajské soutěži I. třídy a udrželo tuto
soutěž i pro sezonu 2019.
Družstvo dorostu B pod vedením Alberta Floriana obsadilo 3. místo v krajské soutěži III. třídy a toto umístění vzhledem k jeho věkovému složení je úspěchem.
(pokračování na str. 28)

28

BŘEZNICKÉ NOVINY

SPORT

2/2019

ČINNOST TENISOVÉHO KLUBU BŘEZNICE
(dokončení ze str. 27)

Mužstvo starších žáků pod vedením Miroslava Šilhavého obsadilo 2. místo a vzhledem k tomu, že hráči jsou
začátečníky v této kategorii, budou jejich výsledky
v příští sezoně ještě lepší.
Mužstvo mladších žáků A pod vedením Bohouše
Prokše obsadilo 1. místo v krajské soutěži II. třídy
a postoupilo do krajské soutěže I. třídy. Toto umístění je
velkým úspěchem oddílu, což svědčí o dobré práci s mládeží. Na tomto úspěchu se podílí vekou měrou Matěj
Petráň, který je trenérem našich mladších žáků.
Mužstvo mladších žáků B pod vedením Lu ka Kindlmana obsadilo při své premiéře v soutěži 7. místo. Výkony hráčů Daniela Košty, Matěje Vaňáče a Nely Petráňové jsou velkým příslibem do dalších tenisových sezon.
Výbor tenisového klubu děkuje všem hráčům a vedoucím družstev za vzornou reprezentaci našeho klubu
a přeje mnoho úspěchů do dalších tenisových sezon.
V sezoně 2019 nás bude reprezentovat v soutěžích 10
družstev.

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ
Tenisový klub Březnice uspořádal 52 celostátních turnajů v kategorii chlapců a dívek. Turnaje se uskutečnily v měsících červenec, srpen a září. Výbor TK Březnice
děkuje všem, kteří zabezpečovali zdárný průběh všech
52 celostátních turnajů, zejména Vaškovi Švejnohovi za
příkladnou péči o vzhled areálu a přípravu kurtů. Petře
Janošcové a spol. za zajištění občerstvení.

TENISOVÁ ŠKOLA TENISOVÉHO KLUBU
BŘEZNICE
Jednou z hlavních priorit Tenisového klubu Březnice
je práce s mládeží. V tenisové škole, vedené Miroslavem
Šilhavým, je zapojeno 61 hráčů. 5 trenérů zajiš uje tréninky těchto hráčů, kteří jsou rozděleni do jednotlivých
skupin tak, aby tréninky probíhaly co nejintenzivněji.
Děkujeme Matěji Petráňovi za to, že z jeho tenisové školičky vyrůstají naši noví nadějní hráči. Poděkování patří řediteli ZŠ Březnice panu Miroslavu Bělkovi za umožnění tréninkového procesu. V letním období probíhají
tréninky vždy od 15 do 17 hodin na kurtech TK Březnice. V průběhu měsíce července a srpna se uskutečnily
týdenní kempy a tím byl zajištěn i v průběhu prázdnin
tréninkový proces. O kempy byl velký zájem.

Organizování oddílových turnajů
Tenisový klub Březnice organizoval kromě celostátních
turnajů, rovněž turnaje pro členy klubu, kamarády
a příznivce klubu z řad sponzorů TK Březnice. Páteční
turnaje dále pokračují, poděkování patří Jiřímu Krůtovi. Jeho myšlenka bodovacího systému účastníků se setkala s kladným ohlasem.
V květnu a červnu se uskutečnily dva oddílové turnaje.
V sezoně 2018 se uskutečnil dlouhodobý turnaj
GRAND SLAM za účasti 18 hráčů. Sponzorem turnaje
byl Jaroslav Roubík, kterému touto cestou děkujeme.
Vzhledem k tomu, že zápasy byly hrány na tři vítězné
sety, jednalo se o velice náročná utkání. Vítězem turnaje
se stal mladý nadějný hráč Adam Nusl, který ve finále
porazil Tomáše Doula.
Další oddílový turnaj byl Vlčavský pohár, turnaj pořádal a sponzoroval Zdeněk Muzika, kterému touto cestou

děkujeme. Vítězi turnaje ve čtyřhře se stali Robert Barták a Václav Švejnoha, kteří ve finále porazili dvojici
Dan Hudeček a Dan Nusl.
Dne 8. 9. 2018 se uskutečnil Roubík CUP. Vítězem se
stal Robert Barták a druhé místo obsadil Adam Nusl.
Děkujeme za sponzorování turnaje Jaroslavu Roubíkovi.
Dne 29. 9. 2018 byl uspořádán „Šmoulí turnaj“. Vavříny vítězství si odnesli Jiří Vyštejn a Jiří Polanský.
Dne 6. 10. 2018 se uskutečnil turnaj ve čtyřhrách pro
naše krásné ženy. Vítězkami se staly Květa Soldátová
a Lenka Petráňová.
13. 10. 2018 se uskutečnil MASTERS OPEN DEBL.
Vítězi se stali Tomáš Doul a Olda Kofroň, kteří ve finále
zdolali Pepu Haníka a Radka Michala. V soutěži mixů
zvítězila dvojice Radka Gruberová a Jarda Vereš. Turnaje se zúčastnilo 12 deblových dvojic a 6 mixů.
Touto cestou děkujeme Dušanu Kacerovskému za zajištění občerstvení na těchto turnajích.
Děkujeme naší tenisové kapele ve složení Petr Chochola, Zdeněk Jelínek a Fanda Koman, kteří nám zpříjemňují večerní posezení po klubových akcích.
Výbor Tenisového klubu Březnice děkuje všem sponzorům za pomoc a podporu při zajiš ování činnosti
v r. 2018: město Březnice, pivovar Herold.
„Přejeme všem členům klubu, příznivcům a sponzorům
bílého sportu vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku
2019.“
Luděk Kindlman
předseda Tenisového klubu Březnice
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JEZDÍM MÁLO, PLATÍM MÁLO
Vyzkoušejte férové autopojištění,
s kterým šetří již více jak 200 000 klientů.

MAJETEK - NOVĚ
Nebojte se o střechu nad hlavou,

pojistíme Váš byt, dům i garáž.
Vždy plníme v NOVÝCH CENÁCH.
Možnost využít další slevy.
Kancelář: Náměstí 3, Březnice (u kostela)
Otevřeno: Po + St 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Út + Čt 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Pá
9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Telefon:

+420 777 988 898

E-mail:

allianzbreznice@seznam.cz

po dohodě kdykoliv

Ladislav Sládek, vedoucí týmu
a Miroslava Němcová

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu
Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, cena 169 – 209 Kč/ks.

PRODEJ:

4. března 2019

BŘEZNICE - u autobus. nádraží v 18 hod.
VÝKUP králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Prosíme o dodržování termínů uzávěrky BN.
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Děkujeme. Redakce BN.
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UZÁVĚRKA

březnového čísla
BŘEZNICKÝCH NOVIN

úterý 19. 2. 2019

CENÍK INZERCE
v Březnických novinách
1 strana A4 2 400 Kč
1/2 strany
1 200 Kč

1/4 strany 600 Kč
1/8 strany 300 Kč

Při objednání a zaplacení dvou
po sobě jdoucích inzerátů TŘETÍ ZDARMA!

Drobná řádková inzerce pro občany
– první tučně vytištěný řádek 40 Kč,
za každý další započatý řádek 20 Kč
(řádek cca 50 znaků).

Osobní inzerce (blahopřání, vzpomínka)
– za každý započatý řádek 10 Kč,
fotografie 50 Kč.

PŘÍJEM INZERCE:
Redakce Březnických novin
Náměstí 16, Březnice
PO – PÁ 8.00 – 15.00 hodin
Tel. 318 682 453
E-mail: infobreznice@volny.cz
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PLACENÁ INZERCE

2/2019

2/2019

BŘEZNICKÉ NOVINY

PLACENÁ INZERCE

PRODEJ

FIRMA

PRODEJ

NOVÁK
Radom

KUŘIC

yšl

2019

BŘEZNICE
u PENNY
ve 12.00 hodin

CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

• 15 hodin Březnice /parkoviště na náměstí/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex, kohoutci,
kačeny pekingské, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Brojlerová kuřata,
Perličky

Termíny závozu: 18. 2., 21. 3., 25. 4., 21. 5., 14. 6.,
11. 7., 4. 9. a 8. 10. 2019
Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158,
po-pá 7-15 hod.! info@prodej-drubeze.cz

Prodej ve dnech:

28. 2. | 28. 3. | 25. 4. | 23. 5. |
20. 6. | 18. 7. | 15. 8. | 12. 9. |
10. 10. | 7. 11.
Červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé
Stáří 19 týdnů cena 175 Kč/ks

Půjčovna svatebních
a společenských šatů
Martina Pokorná | 603 372 306
Pavlína Pokorná | 602 979 319
262 81 Tochovice 74

www.lamariee.cz

Tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz
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lamariee.lamariee@seznam.cz
fb.La Mariée půjčovna svatebních
a společenských šatů

SLUŽBY A MECHANIZACE
Fa. JOSEF MÁZDRA
PRONÁJEM POJÍZDNÝCH PRACOVNÍCH PLOŠIN

josef.mazdra@seznam.cz
www.mazdra.cz
Mobil: 317 721 287

BŘEZNICKÉ NOVINY
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KINO BŘEZNICE

ÚNOR 2019

3. 2. neděle v 18.00 hodin

13. 2. Klubová středa v 18 hod.

DÍVKA

MCQUEEN

Drama, Belgie, 2018, české titulky
Lara je trans žena, která se narodila
s tělem a jménem chlapce. Podstupuje
hormonální a chirurgické procedury, které z ní udělají ženu. Její rodina se přestěhovala do jiného města, aby Lara mohla
chodit na baletní školu, její učitelé k ní
přistupují úplně stejně jako ke všem
ostatním studentům a studentkám, její
otec pečlivě sleduje léčbu…
Režie: Lukas Dhont
Hrají: Victor Polster, Arieh Worthalter,
Valentijn Dhaenens, Katelijne Damen,
Pieter Piron a další
a další

Dokumentární životopisný film, Velká
Británie, 2018, české titulky
Moderní, leč poněkud gotická pohádka
o obyčejném chlapci, který spoutal vlastní démony a stal se globální hvězdou
módního návrhářství. Film McQueen sleduje mimořádný osud jednoho z nejvýraznějších umělců našeho tisíciletí. Ukazuje
divokou krásu a odvážnost jeho originálních modelů.
Režie: Ian Bonhôte, Peter Ettedgui

Vstupné 55 Kč



108 minut



Přístupno od 12 let

6. 2. středa v 18.00 hodin

LEKCE
Drama, Francie, 2017, české titulky
Léto v La Ciotat. Několik mladých lidí,
kteří hledají své místo ve společnosti, se
účastní semináře tvůrčího psaní pod vedením známé spisovatelky Olivie. V jejich práci má znovu ožít dělnická minulost města s doky, které jsou už dvacet
pět let zavřené. Antoine, kterého mnohem víc pálí problémy současného světa,
se ostatním postaví. Olivii intenzita jeho
chování vyvádí z míry, ale zároveň i přitahuje.
Režie: Laurent Cantet
Hrají: Marina Fois, Matthieu Lucci, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia, Mélissa Guilbert a další
Vstupné 50 Kč



114 minut



Přístupno od 12 let

10. 2. neděle v 18.00 hodin

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, Česko, 2018, české znění
Charismatický cynik Karel, trochu šovinista a sarkastický sympa ák, na kterého
ženy letí. Jednoho dne dostane výpově
z práce, bývalá manželka a dcera ho opět
naštvou, neznámá žena mu nabourá auto
a na jeho místo je dosazena pohledná
mladá šéfredaktorka Leona. Karel vyřeší
problémy po chlapsku – společně s kamarádem Čestmírem se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší“.
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer,
Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Pavla Tomicová
a další
Vstupné 55 Kč



98 minut



Přístupno od 12 let

2/2019

KULTURA

Vstupné 40 Kč



111 minut



Přístupno od 12 let

17. 2. neděle v 18.00 hodin

JÁ, SIMON
Komediální drama, USA, 2018, české
titulky
V šestnácti není snadné přiznat sobě
a natož svému okolí, že jste gay. Simon
začne po e-mailech flirtovat s neznámým
spolužákem, který si říká Blue. Ale když
se neš astnou náhodou jejich korespondence dostane do cizích rukou, hrozí jim
odhalení. Simona začne vydírat jeho velmi sebejistý spolužák Martin.
Režie: Greg Berlanti
Hrají: Nick Robinson, Katherine Langford,
Josh Duhamel, Jennifer Garner, Talitha
Eliana Bateman, Alexandra Shipp a další
Vstupné 55 Kč



110 minut



Přístupno od 12 let

20. 2. středa v 18.00 hodin

PAT A MAT:
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Animovaný rodinný film, ČR, 2018, české
znění
Blíží se zima a naši známí kutilové to
nemohou nechat jen tak. Navíc když je
„zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim
snesla na zahradu. Po dovádění na sněhu
přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji

rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem?
Režie: Marek Beneš
Vstupné 40 Kč

60 minut





Přístupno

24. 2. neděle v 18.00 hodin

ZLODĚJI
Drama, Japonsko, 2018, české titulky
Osamu je gastarbajtr, který si přivydělává kradením v obchodech. Do řemesla
zasvěcuje i svého syna. Oba žijí v provizorním domě na periferii a s dalšími členy domácnosti tvoří rodinu, na které je
podivné mnohem více než jen způsob obživy. Do rutiny krádeží zasáhne holčička,
která si osaměle hraje v mrazu na balkoně. Režie: Hirokazu Kore'eda
Hrají: Lily Franky, Kirin Kiki, Džó Kairi,
Miyu Sasaki, Sósuke Ikemacu, Moemi
Katajama a další
Vstupné 55 Kč



121 minut



Přístupno od 15 let

27. 2. středa od 18.00 hodin

CHVILKY
Drama, Česko, Slovensko, 2018, české znění
Anežka je mladá žena, která si přeje, aby
vztah s její rodinou i partnery byl dobrý
a klidný, a to i za tu cenu, že ona sama
ustoupí a bude se vyhýbat případným
nedorozuměním a sporům. Film Chvilky
vypráví příběh o základních situacích,
vztazích a emocích, které potkávají každého člověka, jsou mu důvěrně blízké
a známé. Režie: Beata Parkanová
Hrají: Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin
Finger, Lenka Vlasáková a další
Vstupné 50 Kč



115 minut



Přístupno

Dětské dopolední představení:
6. 2. 2019 středa v 9.00 hodin

Do pohádky za zvířátky
Vstupné: 10 Kč

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
8. 2. Dámský pletařský kroužek  KD - přísálí – 16.00 hodin
12. 2. Veřejné zasedání zastupitelstva  Radnice v Blatenské ulici
– 16.30 hodin
16. 2. Masopustní průvod  Náměstí 15.00 hodin
Program pro děti  KD – 15.30 hodin
Masopustní taneční zábava  KD – 19.00 hodin
19. 2. Přednáška Vztahy změnily svůj význam
Společenský sál v Koleji – 16.00 hodin
22. 2. Kačeři – ples  KD – 20.00 hodin
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